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Beste lezer,

Er is inderdaad veel in beweging in onze 
vakgroep, zeker tijdens het voorbije jaar. 
En ja, panta, ook in de nabije toekomst 
staat er veel te gebeuren. Verder in dit 
jaarboek krijg je een beeld van de diverse 
activiteiten en verwezenlijkingen tijdens 
het academiejaar 2008-2009.

Een belangrijke fase in de herstructure-
ring van het personeelsbestand is afge-
rond. De vakgroep telt nu drie voltijdse 
ZAP-leden plus twee deeltijdse van 40%, 
en drie voltijdse AAP-leden, een verho-
ging met meer dan 50%: hierdoor wordt 
het onderzoekspotentieel naar de toe-
komst merkelijk verhoogd, wat trouwens 
de doelstelling was. Het onderzoek heeft 
dit jaar een consolidatie gekregen met de 
erkenning als onderzoeksgroep van het 
æ lab, dat de drie onderzoekstopics 4D 
design, Re-use, en Lightweight Structu-
res overkoepelt. Het onderzoek is zeer 
vruchtbaar geweest, met de doctoraten 
van Tom Van Mele, Caroline Henrotay en 
Hera Van Sande, het behalen van een 
IWT mandaat door Leen Lauriks, en het 
participeren in EU- en FWO-onderzoeks-
projecten. De publicatie- en onderzoeks-
cultuur zet rasse schreden naar de vol-
wassenheid. Een noodzaak weliswaar, 
want in 2010 wordt de opleiding ingeni-
eur-architect gevisiteerd, met als inzet de 
accreditatie. En in dit post-Bologna tijd-
perk betekent dit ook een integratie van 
het onderzoek in het onderwijs.

Ook op het vlak van onderwijs werden 
belangrijke stappen gezet: naast het 
aantrekken van twee jonge collega’s voor 
Ontwerpatelier en Architectuurgeschie-
denis, is het onderwijsaanbod verbreed 
door een samenwerking met de ULB: 
onze studenten hebben dit jaar twee vak-
ken gevolgd op de ULB, en wij hebben 
twee vakken opengesteld voor de ULB 
studenten. Een meer intense samenwer-
king in de toekomst wordt voorbereid..

Een kwantumstap in de ontwikke-
ling van de vakgroep wordt zeker 
de verhuis deze zomer van zowel 
de ateliers als de bureauruimte 
naar de heringerichte parking op 
K1. Dank aan de faculteit voor dit 
initiatief, dat eindelijk een aange-
name kantoorruimte biedt die groot 
genoeg is, en ons een nieuwe 
identiteit zal aanmeten. Een traan-
tje zal weggepinkt worden bij het 
verlaten van de atelierruimte 1015, 
maar de nieuwe ruimte STAAT er: 
het wordt prachtig!

Afscheid is er ook van Hendrik 
Hendrickx die zovele groentjes 
hun eerste passen liet zetten 
(bedankt Hendrik!), en van Griet 
Cnudde, Tom Van Mele en Gert 
Somers, die nieuwe professionele 
horizonten opzoeken. We mochten 
echter ook nieuwe enthousiaste 
medewerkers verwelkomen: Haike 
Apelt, Inge Bertels, Magali Dufour, 
Maaike Van der Tempel, Laurent 
Guldentops, Abdelrahman Younes 
en Tom Baelus. En niet te verge-
ten Niels De Temmerman, die in 
oktober zal metamorfoseren tot 
ons derde ZAP-lid. Dank aan Tho-
mas Coomans, die ons uit de nood 
geholpen heeft. Verwelkomingen 
van een andere aard zijn er voor 
Sus (Jonas), Toone (Lisa), Silas 
(Niels) en Marie (Inge). Panta rei, 
inderdaad.

Rest me nog je een aangename 
lectuur toe te wensen, en een 
dankwoord te richten tot Hera voor 
de realisatie, en tot onze sponsors 
die dit jaarboek weeral mogelijk 
gemaakt hebben.

Jan Wastiels
Vakgroepvoorzitter
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MINIMUM WONEN: 
dit thema werd als overkoepelend 
jaarthema van alle ontwerpateliers in 
2008-2009 voorgesteld. Maar wat is er nu 
zo boeiend aan minimum wonen?

De term ‘minimum wonen’ kan op 
verschillende manieren gelezen worden. 
Enerzijds verwijst de term naar de 
oefeningen rond het ‘existenzminimum’ waar 
in de jaren 1960 veelvuldig onderzoek naar 
werd gedaan. Hierbij werd gezocht naar 
woonunits met minimale afmetingen die toch 
alle comfort van die tijd konden bieden. Het 
beperken van de oppervlakte en het zoeken 
naar overlappingen en combinaties waren 
hier het streefdoel.

Het zoeken naar minimum wonen kunnen 
we echter ook interpreteren als het zoeken 
naar een minimum comfort. Kunnen we het 
wonen vormgeven zonder alle traditionele 
elementen waaruit woningen vandaag 
bestaan? Zonder alle luxe die ons meer en 
meer dreigt op te slorpen? Wat is eigenlijk de 
essentie van het wonen waarop we zonder 
moeite zouden kunnen terugvallen? Hier 
gaat het eerder over het ontdoen van het 
wonen van alle bijkomstigheden waardoor 
we kunnen terugvallen op zijn essentie, en 
in deze eenvoud nieuwe kwaliteiten kunnen 
ontdekken. Een soberheid en ingetogenheid 
die we niet vaak meer terugvinden.
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kan sociaal wonen of minimum wonen 
dan nog zijn? 

Vormen principes van uitbreidbaar of 
aanpasbaar wonen een mogelijkheid om 
geleidelijk aan van een bepaalde situatie 
– letterlijk – naar een andere ‘te groeien’? 
Om mogelijkheden te genereren zich 
uit zijn sociale context te verheffen? 
Ieder op zijn eigen snelheid en volgens 
zijn eigen noden. En is dit ook niet iets 
dat ons kan helpen om een ‘wonen op 
maat’ te genereren die aangepast is aan 
onze levensloop, zonder dat men zijn 
vertrouwde plek moet verlaten? Maar op 
welke manier kan dit dan gebeuren? Hoe 
gebeuren deze overgangen, en op wat 
zou er moeten veranderen om hiervoor 
een ruimer maatschappelijk draagvlak te 
creëren?

Heeft minimum wonen ook niet te maken 
met het zoeken naar hogere densiteiten, 
en hoe deze hoge densiteiten op een 
leefbare manier kunnen georganiseerd 
worden? Is het concentreren van het 
wonen op een kleinere oppervlakte geen 
vorm van minimum wonen? Het minimum 
belasten van onze omgeving met onze 
constructies? Het optimaal organiseren 
van het wonen op een kleinere ruimte, 
zodat de open ruimte gemaximaliseerd 
blijft. Minimum wonen, is maximum 
leven?

Deze en nog vele andere denkpistes 
werden dit jaar onderzocht of aangeraakt. 
Hoe dit in elk van de verschillende 
ontwerpopdrachten aan bod is 
gekomen kan je in de volgende pagina’s 
ontdekken.

Minimum wonen heeft ook te maken met 
de levensloop die we allemaal afl eggen. 
Ook het wonen past zich constant aan 
deze levensloop aan: van het ouderlijk 
huis groeien velen door naar een eigen 
klein en later groot appartement om 
dan over te gaan naar een eigen huis, 
dat eventueel op een bepaald moment 
nog kan uitgebreid worden, maar dat 
uiteindelijk toch opnieuw wordt verlaten 
voor een kleiner appartement en nog later 
voor de besloten kamer van een rust- 
en verzorgingstehuis. Alle vormen van 
minimum wonen die hierin vervat zitten 
vormen toch een zeer belangrijke fase 
uit ieders leven, dat het nadenken over 
hoe dit wonen op een betere manier kan 
georganiseerd worden geen overbodige 
oefening is.

Minimum wonen heeft uiteraard ook 
betrekking op sociaal wonen, of sociale 
huisvesting zoals meer algemeen 
bekend. Het wonen haalbaar maken 
voor iedereen in de maatschappij. Het 
ontwerpen van kwalitatieve woningen voor 
beperkte budgetten vormt een belangrijke 
uitdaging waar we als architect zeker voor 
staan. Rond sociale huisvesting werd een 
uitgebreide wetgeving ontwikkeld en werd 
op een nog uitgebreidere manier een stel 
richtlijnen ontwikkeld die door architecten 
kunnen gehanteerd worden wanneer ze 
voor sociale huisvestingsmaatschappijen 
bouwen. Hoewel we de waarde hiervan 
voor de praktijk niet willen in vraag 
stellen, mag dit ons niet beletten verder 
te gaan. Met minimum wonen kunnen we 
duidelijk ook verder gaan dan wat door 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen wordt naar voor geschoven. Wat 
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In 2008 the research lab for architectural 
engineering (æ-lab) was set up to structure 
the research activities within the department 
of architectural engineering and to underline 
the interdisciplinarity of the research topics.

The research within the æ-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 light-weight 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 effi cient 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. Cutting-
edge materials and complicated three-
dimensional shapes dare our calculating 
and manufacturing procedures and put 
our technological capabilities to the test. 
Lightweight structures give expression 
to ingenious and effi cient 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,… 

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 fi ndings 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 specifi c proposals and 
recommendations. Critical analyses of recent 
rehabilitation projects constantly question 
and indicate the historical, architectural, 
cultural and social signifi cance.

The current research can be grouped 
around a personality (Huib Hoste, Alphonse 
Balat…), a building typology (roof trusses, 
fi re proof building, school building, …), a 
material (cast iron, wrought iron,…), et al.

eLAB
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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 
confi guration, 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. 

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.

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.

Research lectures ae-lab
In March 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 lively. 
In the evening, the experts put apart their 
work and experiences, by means of a public 
lecture.

Rolf Luchsinger, head of the EMPA Centre 
for Cynergetic Structures in Switzerland, was 
invited by the Light weight team to follow up 
the research lectures on the 3th of March. 
Rolf Luchsinger stated the principles and 
possibilities of TENSAIRITY in his evening 
lecture.  

Caroline Henrotay and Wim Debacker, 
fresh holders of a PhD, took the opportunity 
on the 10th of March to put forward their 
fi ndings and introduce students to PhD 
work in general and  4D design principals 
in particular. 

Werner Lorenz, professor at the 
Brandenburg University of Technology 
and head of the consulting offi ce for 
structural  engineering and assessment, 
joined the research seminar on RE-
USE on the 19th of March. Researchers  
from the VUB, the Université Libre de 
Bruxelles, the University of Ghent and 
the ‘Vlaams Insituut voor het Onroerend 
Erfgoed’ exposed their fi ndings. In the 
evening Werner Lorenz ventilated his 
opinion on the cultural signifi cance of 20th 
century buildings and shared his practical 
experience by going into recently realized 

renovation projects.

Enlarged team
Several researchers joined the group. 
Civil engineer Laurent Guldentops 
started doctoral research about textile 
formwork. Engineer architect Maaike van 
der Tempel returned, after a one year 
experience at the Steel Info Center, to 
the university and continued the research 
she initiated in her master thesis about 
ventilation & renovation. Architect Magali 
Dufour concentrates on the Brussels 
situation to fi nd solutions for the re-
use of religious architecture. Thanks to 
IWT funding engineer architect Leen 
Lauriks continues her research on the 
use of glass as a renovation strategy 
and architect Abdelrahman Younes, from 
Assiut University in Egypt, was granted 
by Erasmus Mundus to start a PhD about 
material characterization.  

æ-lab site 
Thanks to webmasters Lars de Laet and 
Tom van Mele the æ-lab can communicate 
by means of an attractive and clear 
website. Information about the associated 
people, the conducted research, ongoing 
projects, publications and presentations, 
education linked to research and research 
events can now be found on : 
www.vub.ac.be/ARCH/ae-lab 
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In 4D-design, three-dimensional objects, 
structures or spaces are conceived while 
explicitly taking into account the fourth 
dimension: time. This ‘time-incorporated 
building’ allows the artefact to adapt over 
time, either gradually or instantly. 

Transforming gradually means that the 
structure can be partly or completely 
dismantled into its components, either short-
term, or over a longer period of time,after 
which it can be rebuilt, to allow the structure 
to adapt to changing circumstances. An 
example would be a family dwelling which, at 
one time, can accommodate a couple. When 
the family expands, the dwelling can be 
enlarged by adding compatible construction 
elements. The compatibility of these 
construction elements is guaranteed by using 
a unifi ed design approach, which allows all 
elements of the system to be combined with 
one another, much like the popular Meccano 
system.

Immediate or instant transformation is 
found in ‘deployable structures’ which can 
be transformed from a compact state to a 
larger, deployed state in which they are ready 
for use. Examples are exhibition pavilions, 
emergency tents, stage covers for festivals, or 
even large retractable roofs for sports stadia. 
But for this to happen, the designer has to 
incorporate this potential for adaptability or 
transformability into the design from the very 
fi rst design stage. To allow a deployable 
structure to transform from a compact state 
to a larger, expanded state, a mechanism has 
to be built into the structure which allows the 
necessary kinematic degrees of freedom. A 
thorough knowledge of the specifi c design 
rules for transformable structures is needed, 
because ignoring these rules can lead to 
structures which will not behave in the desired 
way, or will not be able to compact or deploy 
at all.

In the next paragraphs, an example is given 
of an instantaneous adaptable structure, 
or a so-called ‘deployable structure’. The 
concept is explained, and it shown how a 
small variation in design rules, and thus a 
change in geometry, can lead to a big change 
in kinematic behaviour. By using a single 
element, a number of different confi gurations 
can be constructed, each of which has 

a specifi c geometry and thus, a specifi c 
deployment behaviour.

The concept consists of a deployable mast with 
angulated scissor units, for use in adaptable 
temporary architectural constructions. The 
adaptable structure serves as a tower 
or truss-like mast for a temporary tensile 
surface structure and doubles up as an active 
element during the erection process. The 
mast consists of scissor-like elements (SLE’s) 
which are an effective way of introducing a 
single D.O.F. (degree of freedom) mechanism 
into a structure, providing it with the necessary 
kinematic properties for transforming from 
a compact state to a larger, expanded 
state. The scissor units used here are not 
comprised of straight bars, but rather consist 
of angulated elements, i.e. bars having a kink 
angle. Although primarily intended for radially 
deployable closed loop structures, angulated 
elements can also prove valuable for use in a 
linear three-dimensional scissor geometry.

The deployable hyperboloid mast with 
angulated scissor elements is used as a 
central vertical linear element and it holds 
up several anticlastic membrane canopies 
at their high points. The mast is horizontally 
divided in several modules, which are closed-
loop confi gurations of identical hoberman’s 
units or otherwise called angulated SLE‘s. 
Figure 1 shows an example of a mast with 
- in this case - triangular modules, of which 
three are stacked vertically. The mast is 8.5 m 
high and 2.7 m wide in its deployed position, 
while the tensile surfaces are identical and 
measure 10 m along their longest diagonal. 
The deployment sequence of the mast is 
presented in Figure 2. The most important 
parameters are the kink angle β of the 
angulated element and the deployment angle 
θ, as depicted in Figure 3. 

Minimal changes in the design values can 
have a profound effect on the overall geometry. 
The parameters with the strongest impact 
on the geometry are the kink angle β and, 
logically, the number of stacked modules n in 
the linkage. Figure 4 shows the undeployed 
and fully deployed position for three different 
confi gurations with specifi c values for β of 
135°, 150° and 165°. All confi gurations have 
the same edge length. As β increases, the 
overall height of the deployed confi guration 
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FIG. 1: Concept for a triangular deployable mast, used 
to deploy and hold up three tensioned membrane 
elements

FIG. 2: Perspective view of the deployment of a 
triangular mast

FIG. 3: The deployment angle θ1, θ2 and the kink 
angle β are the most important parameters

FIG. 4: Illustration of the infl uence of the apex angle 
β on the geometry of a linkage with angulated SLE’s 
with three modules (n=3) in the undeployed (top) 
and fully deployed confi guration (below)

n=3, β=135° n=3, β=150° n=3, β=165°

also increases, while the radius of the 
footprint decreases.

The biggest impact however is noticeable 
in the undeployed confi guration. By 
increasing β from 135° to 165°, the 
height in the stacked position is reduced 
to a third. So blunter kink angles lead 
to linkages which are more compact – 
easier transportable - in their undeployed 
state. The top module in the linkage is 
the determining factor for the deployment 
range. Units with sharp kink angles tend to 
quickly reach their maximal deployment, 
therefore halting the deployment of the 
remaining modules. So if a substantial 
expansion in height is desired, it would 
be a better option to choose a blunt 
kink angle in combination with a higher 
number of modules: the blunt kink angle 
makes the undeployed confi guration 
more compact in height  and increases 
the deployment interval (0 to θmax). A 
choice will have to be made concerning 
the optimal number of modules that 
will suit the design, taking all relevant 
parameters into consideration.

Knowing that different kink angles lead to 
a specifi c geometry and to a very specifi c 
deployment behaviour, is it possible 
to design a single element which can 
be used to construct all these different 
confi gurations? The answer lies in the 
design of a multifunctional SLE (scissor-
like element) which has different locations 
for the intermediate hinges which, in turn, 
determine the kink angle of the angulated 
element. By producing such an angulated, 
multifunctional element, designed 
acccording to the principles of 4D-design, 
compatibility between elements is 
guaranteed and multifunctionality and re-
use of elements is increased, which can 
lead to, for example, decreased production 
costs. This makes designing according 
the principles of 4D-design not a one-stop 
solution for a specifi c problem, but rather 
a fundamentally different approach to 
design, starting at the conception stage. 
An artefact is ‘potentialised’ to be used 
in multiple confi gurations - deployable or 
not -  and different circumstances over 
time, which makes 4D-design truly ‘time-
incorporated building’.
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Introducing adaptability and reuse 
potential in existing residential buildings 
through 4D sustainable refurbishment 
strategies

The existing building stock is at present being 
the central focus of discussions regarding 
climate change adaptation, since it is 
currently one of the single biggest sources of 
CO2 emissions in the world (50% in the UK, 
41% in the EU and 36% in the USA). Even 
when considering the issue of mitigation 
alone the role of the existing stock is crucial 
– particularly for buildings that pre-date fuel 
effi ciency regulations and are thus very 
ineffi cient by current standards. Since the 
number of new constructed buildings annually 
corresponds to 1,5- 2% of the building 
stock, it would take from 50 to 100 years at 
the current construction rate to replace the 
current stock of existing buildings entirely with 
new sustainable buildings [7]. Unless either 
the rate of building replacement is radically 
increased or sustainable refurbishment is 
implemented extensively, new building design 
appears to have little role to play in tackling 
global warming and the overconsumption of 
fi nite resources. 

The vast majority of social housing built 
before fuel effi ciency regulations in Flanders 
and during the oil crisis, is in an urgent 
need for renovation. Due to their technical 
composition designed according to older, less 
energy effi cient regulations, and due to the 
savings made by lowering the quality of the 
used building materials, they perform poorly 
by modern environmental standards. Current 
users and owners no longer accept the 
present small-format interior layouts, infl exible 
typologies, and outdated technical facilities. A 
sustainable approach for the refurbishment 
of these existing (social) residential buildings 
can no longer be postponed, regarding the 
current environmental problem statement.

Building n°9 on the site “Cité Modèle” in Laeken 
has been designated as representative case 
studies to expose the characteristic issues 
of the renovation of similar (semi) high-rise 
buildings in Flanders, built in the 1970’s. As 
a result of the static design of the Buildings 
n°9, adequate living conditions have been 
obstructed after several years of use.

The 4Dimensional Design proposal for the 
refurbishment of Building n° 9 anticipates on 
the natural evolution of the residents’ needs. 
The existing bearing structure is being used 
as a support with fl exible empty plots for 
new adaptable housing infi ll, independent 
of the old structure. The global fl exible 
reorganisation of each building level allows 
the implementation of a variety of housing 
scenarios and enables the individual housing 
units to reconfi gure, expand or contract 
inside the open plan structure, when in 
time important changes occur in the socio-
economical situation of the inhabitants. 
The technical composition of these housing 
units is designed according to the set-
up adaptability criteria, and using the 4D 
Dimensional Design approach. 

A physical separation has been introduced 
of the existing bearing structure, the new 
infi ll and the technical facilities, since they 
perform different functions with specifi c 
life cycle spans. Although analysis of the 
building physics of Building n° 9 has revealed 
poor building physics performances, the 
structural analysis has shown that the 
support structure is still in good condition. 
It is therefore designated to maintain the 
bearing structure and to replace the existing 
building envelope and infi ll entirely.  The 
original building is stripped down to the 
bearing structure, removing all non-bearing 
structural elements (walls, columns, beams), 
to ensure a maximal fl exibility of the created 
empty building plots for the new infi ll of 
various individual housing units.

The global concept for the infi ll of the main 
building structure consists of inserting a 
primary longitudinal functional axis, grouping 
and providing all technical supply and transport 
facilities in the core of the building. This 
functional axis provides plug-in appliances 
for the technical facilities (sanitary, kitchen), 
in order to centralise the facilities where 
natural daylight is not required, allowing the 
remaining living spaces to be organised with 
comfort of natural daylight. 

This general reorganisation also enables the 
introduction of transverse apartments, which 
posses various advantages compared to 
the existing unidirectional typologies: the 
comfort for the users is increased, since 
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natural ventilation can be achieved, and 
a diversifi ed interaction between the use 
of the rooms and the orientation of the 
building is possible. 
Since the storey height of the building is 
confi ned, fl exible technical facilities are 
integrated in adaptable wall constructions. 
Both the primary (longitudinal) functional 
wall and the secondary (perpendicular) 
wall elements have the potential to 
integrate technical services. They are 
designed as multi-layered wall elements, 
confi gured according to the applied 
scenario. The multi-functional walls can 
be confi gured as internal dividing walls, 
common walls between apartments, 
functional walls or external walls, using 
the same basic elements. 

All different functional layers (primary axial 
framework, secondary wall structures, 
wall panels, technical services) are 
built up with materials that have low 
environmental impact and allow for 
future reuse. Dry connections are being 
applied to combine all basic elements 
to functional components. This enables 
adaptation, reconfi guration and fi nally, 
reuse of these building components. 
Depending on the required thermal, 
acoustic, and technical performances 
the confi guration and materialisation 
of the secondary structural frame and 
the panels can be chosen from a set of 
design catalogues based on the HHV 
strategy. It is important to emphasise that 
the high wall fl exibility also enables further 
performance upgrading when building 
legislation changes occur in the future; 
by altering or adding elements, different 
building physics, improved acoustics, fi re 
resistance, etc. can be achieved without 
signifi cant demolition processes.

Catalogues of general building characteristics 

Building n° 9 of Cité Modèle, Laeken, Belgium.

Examples of fi lling-in of the primary longitudinal 
functional frame.

(a) Conceptual introduction of functional walls plugging-in on the primary longitudinal distribution axis; 
(b) Materialisation of primary and secondary functional walls 
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More than one year after the post-election violence that tore apart Kenia, people are still living in plastic shelters affected by wind 
and rain. Lelomok Camp site, Eldoret, Kenya.
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sHousing plays a key role in people’s lives 
and in society. The loss of a home does not 
only constitute a physical deprivation, but 
also loss of identity, orientation, security, 
privacy and dignity. When housing 
is destroyed in a confl ict or a natural 
disaster, its physical loss undermines 
many aspects of daily life, with a profound 
negative effect on the community. It can 
cause psychological traumas, challenges 
perceptions of cultural identity, disrupts 
social structures and accepted social 
behaviour, poses a threat to security, 
and has a signifi cant negative economic 
impact.
Post-disaster recovery depends on 
many aspects, is infl uenced by different 
disciplines and regulated on different 
levels. Many studies and fi eld reports 
have demonstrated that physical 
reconstruction alone is far from enough 
to support effective recovery. Yet, due 
to its multi-facetted character, housing 
has the potential to support and facilitate 
personal, social and economic recovery. 
Bolin (1985) identifi ed a linkage between 
housing and mental health issues in post-
disaster situations. He suggested that 
family recovery and the prolongation of 
psychosocial effects identifi ed after a 
disaster are closely tied to the personal 
evaluation of the status of recovery and to 
income and home size recovery. Sheppard 
and Hill (2005) argue that the recovery of 
social capacity and economic strength 
are interconnected and that they should 
be addressed simultaneously in order 
to avoid the development of a culture of 
helplessness and dependency, a decrease 
in resilience and the undercutting of 
normal markets. Housing reconstruction 
is thus pivotal for the overall social and 
economic recovery of disaster-affected 
countries and communities. 
However, the recovery process needs 
to be initiated as quickly as possible. 
Reconstruction – even immediate and 
accelerated – takes time and in the 
case of violent confl icts the evolutions 
and resurgence of the hostilities are 
unpredictable. Most countries affected 
by disasters are developing countries, 
which face serious problems providing 
adequate housing to their citizens in 
normal circumstances. As a result, 

the post-disaster reconstruction is a 
diffi cult and time consuming task for the 
authorities of developing countries. Years 
may elapse before the reconstruction has 
occurred and daily life can resume with 
normality. Consequently, there is a time 
gap that needs to be bridged over. The 
provision and/or support of post-disaster 
transitional shelters that enable to sustain 
the divergent socio-economic needs and 
cultural habits of the affected households 
and community can therefore play a key 
role in the recovery process. Effi cient post-
disaster shelter response thus comprises 
more than providing protection from 
physical elements. Transitional shelter 
should be intended to enable people to 
initiate the recovery process and to get 
back to a more normal life. Consequently, 
one-fi ts-all, standard designs for shelter 
and housing reconstruction can never 
offer an adequate answer to the needs 
and aspirations of its inhabitants. 
Additionally, the roots of each natural 
disaster are to be found in the daily-life 
features characterising the pre-disaster 
context. The post-disaster reconstruction 
should be seen as an opportunity to 
investigate vulnerabilities and capacities 
and to take these into account during the 
reconstruction in order to mitigate or even 
avoid future disasters. The provision of 
transitional shelter offers the opportunity 
to take the time to “build back better”.
 

Accomodation provided by IOM to the displaceed 
populations, forced to fl ee due to the confl ict between 
the LTTE and the Sri Lankan Government

Post-tsunami transitional shelter, Matara, Sri Lanka, 
February 2007
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Als ingenieur architect moet je een 
verscheidenheid aan vaardigheden 
meester zijn en deze op een logische en 
ingenieuze wijze kunnen verwerken in je 
ontwerp. Elke ontwerpopdracht is uniek 
en wordt gedefi nieerd door specifi eke 
randvoorwaarden die functioneel, 
klimatologisch of sociaal van aard kunnen 
zijn. Aan de hand van ontwerpopdrachten 
die losstaan van het klassieke architecturale 
ontwerpen, worden de studenten gedwongen 
om een specifi ek ontwerpprobleem te 
analyseren, de karakteristieken waaraan de 
oplossing moet voldoen te distilleren en deze 
te verwerken in een geïntegreerd ontwerp. 
Op deze wijze leert de studentontwerper 
zich los te koppelen van de gekende 
beeldvorming en kan hij /zij beter refl ecteren 
over de essentie van het ontwerpvraagstuk. 

TRAVEL BOX
De eerste ontwerpopdracht spitst zich toe 
op de basisnoden van het ‘wonen’. In de 
‘woning’ zelf zit de complexiteit van het leven 
verborgen: complexiteit van functies en 
relaties, van context en betekenissen, van 
privacy en persoonlijke ontwikkeling, van 
cultuur en maatschappij. Het ontwerpen van 
een woning is dan ook een complexe opgave 
en blijft ook voor een volleerd ontwerper een 
uitdaging. Bij wijze van introductie met het 
ontwerp van een minimale woonplek wordt 
gekozen voor een primaire vorm van wonen: 
een weekendverblijf voor een ornitholoog 
dat de basisactiviteiten van de bewoners 
ondersteunt. 

Het weekendverblijf wordt echter volgens een 
mobiele zienswijze ontworpen. Bewoners 
kunnen na verloop van tijd beslissen om met 
hun verblijf andere horizonten te verkennen, 
en daarom moet het verblijf transporteerbaar 
zijn via het internationaal verkeersnetwerk. 
Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden 
van een transportcontainer zijn binnen het 
kader van een mobile travelbox. Er wordt 
nagegaan hoe het eenvoudige balkvolume 
van de transportcontainer voor een 
alternatieve functie kan gebruikt worden, 
namelijk het tijdelijk wonen.

De nadruk wordt gelegd op de ergonomie - 
de wetenschappelijke studie van de mens 
en zijn omgeving -, het leren opstellen 
van een programma en het integreren van 
verschillende functies in een beperkte ruimte. 
Dit laatste vereist een zekere fl exibiliteit in het 
gebruik van de ruimte en aanpasbaarheid 
in de materiële ondersteuning van de 
verschillende woon- en leeffuncties
 

Hyan Honai

Maquettes travel box
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Hendrik Hendrickx en Anne Paduart tijdens de jury ...

Niels De Nutte

Yap An Li
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AANPASBAAR BOUWSYSTEEM VOOR 
DE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
De ingenieur architect vervult tevens 
een belangrijke maatschappelijke rol. 
Voor sommige bevolkingsgroepen is de 
basisfunctie van architectuur, namelijk het 
ondersteunen van menselijke activiteiten, 
echter ontoegankelijk geworden. Dit lijdt tot 
dakloze personen of gezinnen of mensen 
die verplicht worden in inadequate woningen 
te verblijven. 

De campus van de Vrije Universiteit Brussel 
heeft gedurende enkele maanden een 
tijdelijk onderkomen geboden aan mensen 
zonder papieren. De parkingruimte waarin 
deze personen onderdak konden vinden was 
echter niet aangepast om een woonfunctie 
te ondersteunen. Deze problematiek gaf 
aanleiding tot de ontwerpvraag van de 3de 
opdracht: de ontwikkeling van een fl exibel, 
polyvalent en aanpasbaar bouwsysteem 
dat gebruikt kan worden om in een 
multifunctionele ruimte zoals een parking 
of een sportzaal een accommodatie te 
voorzien voor mensen zonder papieren. 
Het bouwsysteem gaat uit van het gebruik 
van transportpaletten en de houten latten 
waaruit deze paletten zijn opgebouwd. 
Gezien het tijdelijk karakter van het verblijf 
en de parkeerfunctie van de constructie 
die na de bezetting opnieuw moet kunnen 
worden hervat, zijn permanente ingrepen 
echter niet wenselijk. Het gebruik van 
fl exibele, polyvalente, aanpasbare en 
transformeerbare systemen biedt een 
meer geschikte oplossing. De te voorziene 
ingrepen moeten de bewoners van deze 
noodaccommodatie de mogelijkheid bieden 
om een normaal leven te hervatten in een 
veilige en bewoonbare ruimte, zonder hun 
gezondheid in gevaar te brengen.

Evelyn Blondeel

Alvaro Gomez Frias

Charlotte Goovaerts

Niels De Nutte

Leyla Mastari
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Elleke Heyvaert

Jasper Poesen

Sabrina Lagniau
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Mattias Colla

Evelien Deprins

Lim Soon SirliStijn Brancart

Inez Bakx
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‘ZWAARTEKRACHT’
Aan de hand van een korte logeoefening 
wordt getracht om de ingeniositeit van 
de studenten aan te wakkeren en de 
zwaartekracht te trotseren. De uitdaging 
bestaat erin om een ei van op een hoogte 
van 30 meter te laten vallen zonder het 
te breken. Hiervoor zal met een minimum 
aan materiaal een maximale ‘buffer’ 
worden gecreëerd om het ei tijdens de 
val en de landing te beschermen tegen 
breuk.

van 30 meter hoogte ....

Mattias Moyaert Britt Maes

Wendy Bosgaerd

21



A technical reference book by Charles Moerman 
[MOERMAN, CH., Traité de constructions civiles, Les 
principaux libraires, s.l., 1874]

Palm House at Bicton Gardens (UK) [KOPPELKAMM, S., Glasshouses 
and wintergardens of the nineteenth century, Granada, London, 1981]

The Glass Dome by Lucio Blandini [BLANDINI, L., Structural Use of 
Adhesives in Glass Shells, PhD research at ILEK Stuttgart]

Modelling the iron skeleton and the glass covering of the 
Winter Garden of the Royal Glasshouses of Laeken
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metal architecture.
 To make the glass and the iron work 
together as one single entity, we need 
to focus on their connections. Without a 
strong, stable and durable connection, 
no load transfer can take place and as 
a consequence the iron frame and the 
glass covering would act as two separate 
structures.

Firstly, 19th century glass and iron 
connection methods are analyzed by 
means of course books and technical 
reference books of Belgian’s most 
important engineers and professors 
during the considered period (e.g. 
Charles Moerman). Through well-
considered parameters (e.g. the known 
production techniques, the thickness of 
a single glass plate, the different glazing 
bar systems, etc.), decision charts are 
setup to map the evolution of the original 
building techniques between 1840 and 
1920.

Thereafter, modern structural glass 
bonding techniques are analyzed. To 
meet modern standards on safety and 
comfort, the use of double or laminated 
glass (or a combination of these) is 
necessary. Yet, this means dismantling 
and placing new glass plates with new 
putty. The putty ensures the load transfer 
between the iron frame and the glass. 
Through several fi nite elements analyses, 
assimilating the already established 
knowledge on the glues for modern 
glass bonding, our research will focus 
on the determination of the most suitable 
technique to be applied to historic iron 
and glass constructions.

After studying these historic and modern 
connection techniques, the results are 
incorporated in different case studies. 
The cases will provide insight into the 
restrictions and the possibilities of 
strengthening these structures in a way 
general conclusions can be formulated 
for the use of structural glass as a 
strengthening strategy for 19th century 
glass roofs.

This research is funded by the Institute for the 
Promotion of Innovation by Science and Technology in 
Flanders (IWT-Vlaanderen).

During the nineteenth century, there 
were enormous changes in architecture. 
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 scientifi c 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 roof glazing 
(e.g. the Palm House at Bicton Gardens). 
The improved material properties and 
the evolution of the calculation methods 
of metal and glass constructions have 
certainly infl uenced the design of the 
bearing structure.

This doctoral thesis deals with the 
investigation of glass coverings from the 
19th and beginning of the 20th century 
with a metal supporting frame. During 
rehabilitation, the construction needs to 
be adjusted to meet the present standards 
of comfort and safety. The question rises 
if the existing bearing structure should be 
upgraded and how this could be done. 
The traditional strengthening methods 
make use of modern steel or aluminium 
to replace or add profi les to the existing 
ones, sometimes with important visible 
implications. The use of structural glass 
could be a solution with less impact on 
the outlook of the structure. This way, the 
loads on the structure would be spread 
over the existing metal skeleton and the 
load-bearing glass panels.

The scope of this research is to develop 
a method to take the glass panels 
into account in the structural model. 
Nowadays, engineers make an isolated 
model of the iron skeleton on the one 
hand, or they create a self-supporting 
glass skin on the other hand (e.g. the 
Glass Dome by Lucio Blandini at ILEK 
Stuttgart). Yet, they never combine the 
advantages of both: a glass covering 
contributing to the strength, stiffness and/
or stability of the light and subtle fi ligree R
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Today, education is a civil right for everyone in 
Belgium and the city centre of Brussels hous-
es over 250 teaching establishments with 
appropriate accommodations. However, this 
casualness was not the case during the nine-
teenth and twentieth century. During those 
centuries a rapid and interesting evolution 
took place in the Low Countries, which were 
split up into the Netherlands and Belgium in 
1830. Between 1875 and 1920 the Belgian 
teaching establishment even acted as an in-
ternational pioneer on school architecture and 
pedagogy. 

With the support of the Brussels mayor Karel 
Buls and the Ligue de l’Enseignement, the 
young architect Ernest Hendrickx (1844-92) 
starts to develop his plans for the École Modèle 
in 1872. His prototype was a kind of pedagogi-
cal laboratory that would incorporate all con-
temporary ideologies on pedagogy, quality of 
education, functionality, health, hygiene, ergo-
nomic furniture, airy rooms, etc. Metropolitan 
cities were not estimated sound at that time 
and the children had to be protected against 
the harmful infl uences. Therefore, a stimulat-
ing and sane architectural environment had to 
be created to produce healthy and intelligent 
people. Once enough funds were raised and 
a suited setting was found (viz, the Maurice 
Lemonnierlaan 110), the erection of the École 
Modèle starts and the school opens her doors 
on the 17th of October 1875. Soon it would 
reap national and international fame and imi-
tation.

Between 1875 and 1920 famous architects 
such as H. van de Velde, H. Jacobs, E. Quétin 
and V. Horta built over 55 schools in Brussels 
with a setting according to Hendrickx’ model: 
the street side was composed by a small 
façade, merely the size of a private house. 
Behind this façade an impressive school 
building (mostly invisible from the street side) 
unfolds itself. The 9 to 15 m wide central cov-
ered courtyard – or so-called préau – became 
a standard space that would form the core of 
every school built according to this prototype.

To span the préau architects used a solid 
(concrete or brick barrel vault) roof structure 
or metal roof trusses. Within the latter cate-
gory, the trusses could be hidden or visible. 
It is remarkable that the hidden metal roof 
trusses always consist of duopitch industrial 

bar roof trusses (Howe, Pratt, Belgian type, 
etc.). These were not considered aesthetically 
beautiful and as a consequence they were al-
ways concealed from sight by a false ceiling. 
With regard to the visible metal roof trusses, 
one fi nds two imports: the plain and straight-
forward Polonceau truss versus the decorat-
ed and smooth de Dion truss. Corresponding 
parallels can be drawn to the geometrical and 
pure Art Nouveau trend (e.g. P. Hankar, H. 
Jacobs, P. Hamesse) versus the natural and 
organic one (e.g. V. Horta, G. Strauven, E. 
Blérot) respectively.

Invented in 1837, the Polonceau truss had 
already established a solid reputation, and 
calculation methods were known and gener-
ally accepted at the time of the model schools. 
However, the structural functioning of the de 
Dion truss was completely new at that time. 
To create a higher interior volume and a more 
aesthetical solution, some engineers in the UK 
started to experiment with curved roof trusses. 
Yet, one of the major downsides was the per-
sisting presence of the tension ties to resist 
the lateral arch thrusts induced by the curved 
form. Literature states it was the French count 
and engineer Henri de Dion (1828-78) who 
found a suitable solution when designing the 
roof trusses spanning the 35 m wide Gallerie 
des Machines of the Universal Exposition of 
Paris in 1878. His design allowed dropping 
the tension ties by joining the principal raft-
ers and the vertical support posts together by 
means of an underlying circular connection 
arch in a way they would collaborate as one 
single entity.

Within the Brussels model schools this new 
truss typology was widely used. Yet, research 
did not reveal any kind of calculation notes 
or methods for this truss typology. Therefore, 
the extremely slender examples of this kind 
of truss raise questions on their real structural 
functioning, load-bearing capacities and capa-
bility to comply with modern standards without 
having to harm the subtle original structure. 
By means of a structural analysis (history, 
building techniques, material characteristics, 
fi nite elements analyses), the research group 
Reuse at the VUB Department of Architectural 
Engineering (æ-lab) investigates the evolution, 
improvements, actual state and overall safety 
level of these once innovative structures.
This research is funded by the Research Foundation 
– Flanders (FWO)
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Préau of the municipal school n°13 “Fransisco Ferrer” 
(1879-1880)

Detail of the truss decoration of the municipal school n°13 
“Fransisco Ferrer” (1879-1880)

Detailed drawing of the de Dion truss of the primary 
municipal school n°7 “Baron Steens” (1896-1897)

Member stresses of the municipal school n°5 “Des Étangs” 
(1880-1883)
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Nothing occupies a nation’s mind with the 
subject of health like a general contagion. 
After several epidemic eruptions in cities 
in the beginning of the 19th century, the 
importance of an hygienic environment 
was fi nally recognized. The construction of 
sewers, the development of effi cient water 
supplies, but also an expanded attention for 
the health, the hygiene and the wellbeing 
of the users of buildings characterizes this 
period.
Special techniques fi nd their way into the 
world of construction, as thought was given 
to the entrance of natural lighting into public 
buildings, to central heating systems using 
air, steam and water, and to ventilation 
systems.
In public buildings, such as schools, 
swimming pools and museums, an ingenious 
ventilation system was implemented, based 
on low pressure differences to induce air 
fl ows. In winter time, the natural temperature 
difference between the interior and exterior 
air was suffi cient to supply fresh air and 
to extract the used air from the rooms, but 
in summer time, this was not the case. 
Furnaces were introduced into the pipe 
system to induce an adequate draught in the 
air channels.
To realize an appropriate ventilation rate 
with a low air velocity using this thermal 
ventilation system, large channel sections 
were required. Badly adjusted systems could 
lead to counter fl ow, draught in the rooms 
and sound leaks. The thermal ventilation 
systems were slowly repulsed by the 
mechanical ventilation systems, which were 
better to control and more easy to adjust, 
while smaller pipe sections could be used.
The attention shift from ‘hygiene’ in the 19th 
century to ‘energy economy’ in the 20th 
century, ensured the defi nite sealing of the 
ventilation shafts.
Nowadays, a renewed interest in ventilation 
(new regulation on ventilation, EPB) can be 
noticed. As the energy aide for mechanical 
ventilation constitutes a large share in the 
energy balance of a building, alternative 
ventilation systems, driven by renewable 
energy sources, are developed.  An analogy 
can be seen between the 19th century low 
pressure channel systems and the heat- and 
wind induced low pressure ventilation in 
development, such as the solar chimney. 
The improved numeric simulation of airfl ows 

(CFD) and dynamic energy balances, make 
an accurate dimensioning and recalculation 
possible of the empirically investigated 19th 
century system. This simulation allows us to 
evaluate the effi ciency of this system, and to 
control discomforts as draught and counter 
fl ow, in order to develop a hybrid system 
by adding low-energy aids to steer the low 
pressure ventilation systems.
The goals of this research are multiple:

- understanding of forgotten 
techniques of the design of ventilation 
systems of the 19th century
- to solve the discomforts of the 
early low pressure ventilation systems 
with low-energy heat and wind 
steering through design and modeling 
of the low pressure channels.
- optimization of the developed air-
fl uid heat transfer systems to induce a 
maximal heat regain of the ventilation 
air
- research and optimization of the 
position and shape of these wind and 
heat induced roof extraction systems.

FIG. 1
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FIG.1
1 furnace for fresh air
2 transport channels for hot air
3 exhaust of hot air in class rooms
4 smoke channel for furnace 
5 slow burning furnace
6: extraction of used air
7 extraction channels for used air 
8 chimney
Vertical section of the Saint-Francis school in 
Sint-Joost-ten-Node
(from Narjoux, F., Les écoles publiques 
construction et installation en Belgigue et en
Hollande, 1878, Morel Paris, p. 99 a.f.)

FIG. 2
Use of Stack Heater for Heating Vent
(from Hubbard, C.L., The Ventilation Handbook, 
New York The Sheet Metal Publication Company, 
1920, 231p.)

FIG. 3 & 4
Example of Vent Shaft Protection
(from Hubbard, C.L., The Ventilation Handbook, 
New York The Sheet Metal Publication Company, 
1920, 231p.)

FIG. 5
Vertical Section Bridgeport School
(from Billings, J.S., Heating and Ventilation, New 
York, The Engineering Record, 1893, 500p.)

FIG. 2

FIG. 5

FIG. 3

FIG. 4
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During the twentieth century, a lot of catholic 
parish churches have been built in Belgium. 
Between and after the two world wars, the 
many destroyed churches, identifying marks 
in the rural and urban landscape, had to be 
rebuilt. Also during  the sixties the demand 
for new churches was great, as a result of 
the demographic growth and the second 
Vatican Council (1962-1965) with its new 
liturgical prescriptions.
The intention of this research is to defi ne the 
situation and the issues in the Brussels-Capital 
Region. Mapping and making an inventory 
of the 68 parish churches, using evaluation 
criteria (the most problematic building, the 
location of the most valuable churches, the 
urban context, the stakeholders, etc.) are 
the fi rst phases of this research. The fi nal 
aim is to develop architectural strategies 
and methodologies, based on analysis, 
examination and visualisation of well-chosen 
cases on the one hand, and evaluation of 
the urban context and the social desires on 
the other hand. 
The religious heritage from the twentieth-
century parish churches in Belgium is less 
known by the public and has rarely been 
studied. Nevertheless it’s time to bring to 
the attention this mix of styles (from late 
Neogothic over Art Déco to several forms 
of Modernism) in order to give this recent 
heritage the recognition that it deserves. In 
the period 1914-2000 about seventy parish 
churches were built in the Brussels-Capital 
Region. Many of them are innovative, showing 
remarkable construction methods, advanced 
materials, and progressive architectural 
designs. Mostly they are situated in the 
middle of new developed neighbourhoods, 
which resulted in successive extensions of 
the urban area.
Unfortunately, as a consequence of the 
use of progressive, experimental materials 
and building systems, combined with the 
changing society, the physical decline of 
especially the most innovative buildings from 
the second part of the twentieth century is 
imminent. In Belgium, like in most European 
countries, there is evidence of a clear decline 
of the active religious community. In the 
1950’s about 50% of the Belgian Catholics 
were practising. In 2006 only 11,5% still 
went to the church, and this only for special 
occasions (e.g. Christmas celebration). 
Moreover, due to the growing lack of priests 

and the increasing insecurity, many parish 
churches remain closed during the week. 
So these buildings ‘for the community’, once 
important ‘public’ places, are today used in a 
very ineffi cient way.
However, this heritage is valuable, 
meaningful and one of the most qualitative 
architectural expressions of the cultural, 
urban and social tendencies from the 
twentieth century. Therefore, developing 
revitalisation strategies is the only way to 
preserve this heritage for the future.
The idea of reusing religious architecture is 
a delicate, sometimes even unacceptable 
matter, but revitalisation and shared use 
of parish churches could be an interesting 
solution for the actual problematic cases. 
In Belgium parish churches are property of 
‘church fabrics’ and communes, what has 
juridical consequences and doesn’t stimulate 
recycling. 
In contrast to Belgium, the countries 
where church buildings are property of the 
communities or of the Church, reuse is a 
more common phenomenon from several 
decades. In the Netherlands we can fi nd 
a bookstore in an old Dominican church 
in Maastricht, a supermarket in Helmond, 
a climbing wall in the Joseph Church in 
Amsterdam, etc. In England, there are 
pubs, offi ces, and even apartments in 
desacralised churches. Québec also has a 
great experience in reconverting churches, 
including a circus school. Heritage strategies 
of reuse can be gradually implemented, by 
managing a shared use (religious and socio-
cultural) before going over to a complete 
recycling.
Also the situation differs from country. The 
religion, the attitude of the government, the 
diocese, the local communities, etc. must 
all be taken into account. But rather than 
abandoning or destroying these valuable 
buildings, it is important to imagine socio-
cultural reuse by which, in a certain way, 
they are given back to the community. When 
the communities change, the use of the 
buildings can be adapted.
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Mapping and making an inventory of the 
Brussels situation

Comparing with international examples
Sint-Jan de Doperkerk, Sint-Jans-
Molenbeek (author, Ph. De Gobert)

École du Cirque, Québec 
(Th. Coomans)

Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe (author)

Concerthall, Berlin 
(Th. Coomans)

Bookshop, Maastricht 
(R. Aldershoff)
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Material samples taken in a destructive way from the Montevideo docks in Antwerp
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During the 19th and early 20th century 
industrial processes for iron and steel 
production progressed. The puddle 
process (1784-1900) was improved and 
followed up by the Bessemer process 
(1855-1900), the Siemens-Martin 
process (1865-1990) and the Thomas 
process (1879-1980), leading to various 
mechanical properties (tensile strength 
280-450N/mm², strain 5-25%). 

When assessing existing historic 
structures in wrought iron or mild steel, 
engineers need information about the 
mechanical properties of the material. 
The conventional approach of material 
characterization relies on destructive 
tensile-testing of coupons removed 
from the structure. In practice, physical 
sampling and testing is not always 
possible or desirable for structural or 
historical reasons. Furthermore the 
sampling has limitations due to statistical 
corrections that are required when using 
a limited number of samples, leading 
to lower design values to be taken into 
account in the structural recalculations. 

In America, United Kingdom and Germany 
interesting research is going on about the 
development of a methodology of material 
characterization by non-destructive 
testing. For this, researchers study the 
composition, chemical analysis and 
mechanical properties of historic wrought 
iron and mild steel. The correlation, 
derived from literature, between chemical 
analysis, microstructure and hardness on 
the one hand, and mechanical properties 
and weldability on the other hand, can 
not be applied as such to the Belgian 
metals as the used ores were rich in 
phosphorus and the Thomas process 
was – in contrast to the USA and the 
United Kingdom – dominant. We will 
contribute to this international research 
by testing the available coupons taken 
from 19th century Belgian structures and 
derive the correlation between chemical 
analysis, microstructure, hardness and 
the mechanical properties.

Defi ning the correlation between for 
example the hardness and the mechanical 
properties is a very complicated 
issue. By testing the hardness of a 
structural component, one measures 
the characteristics of the surface. These 
surface properties might be different 
from the bulk properties. As engineers 
calculate the load bearing capacity of the 
structure they are interested in the bulk 
properties of the materials. As a result, 
correction factors must be derived to link 
the surface values to the bulk values for 
the hardness, but also for the chemical 
composition and the microstructure. 

This research which touches the historical 
aspects of the production of iron and 
steels, the laboratory work of testing 
the specimens, the chemical insight to 
derive the correlations and the practical 
insight to put the data into handy rules, 
asks for a multidisciplinary team. Within 
the framework of the æ-lab the expertise 
of the Department of Architectural 
Engineering and the Research Group 
Electrochemical and Surface Engineering 
meet. 
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The Peeters House in Deurne by Gaston 
Eysselinck: a Flemish ‘machine à 
habiter’

Eysselinck and the international modern era
Gaston Eysselinck (1907-1953) is one of 
Belgium’s most famous architects from 
the modern era of the second generation. 
His educational trips to the Netherlands 
and especially his acquaintance with Le 
Corbusier’s work had substantially infl uenced 
his oeuvre. During two study tours to the 
Netherlands, the young Eysselinck visited 
Jacobus Johannes Pieter Oud’s café De 
Unie (1925) in Rotterdam and the Schröder 
house (1924) of Gerrit Rietveld in Utrecht. 
He became thoroughly acquainted with the 
colour schemes of the De Stijl-movement, 
where the non-colours (black, white and 
tones of grey) and the primary colours 
(red, yellow and blue) are central elements. 
Nevertheless, his major colour experience 
probably took place during his honeymoon in 
1930 when he passed through Germany and 
visited the Weissenhofsiedlung in Stuttgart. 
Upon his return to Belgium, Eysselinck 
succeeded in implementing these foreign 
impressions and infl uences in his own way.

The Peeters house in Deurne: a variant to 
the ‘Maison Citrohan’
In 1932, Gaston Eysselinck built the Peeters-
Ceurvels house in the Antwerp region. (The 
house became a listed monument in 1995) 
The family house is situated on a plot on 
the corner of the De Neufstraat and the Ter 
Rivierenlaan, a residential quarter of Deurne 
(Antwerp). The Peeters house is a variant 
of his own house in Ghent (1930-1931), a 
masterpiece with large spatial dynamics 
on a nearly impossible corner parcel. His 
interventions on compact corner lots, using 
the negative aspects of the parcel to maximum 
advantage, are innovative and authoritative 
in modernistic architecture of the second 
generation in Belgium. In 1935, the Italian 

architect A. Sartoris already mentioned the 
house in a retrospective work of the functional 
architecture. Furthermore, the resemblances 
with Le Corbusier’s Maison Citrohan for the 
1927 Weissenhofsiedlung in Stuttgart are 
striking. The ideas of standardisation, mass 
production and maintenance of the modern 
machine, such as the French Citroën car, 
were introduced in this model, called the 
‘machine à habiter’: ‘Like not one machine 
contains a superfl uous cogwheel or chain, 
Eysselink’s dwelling machine contains no 
superfl uous table, chair or sofa.’

Colour scheme: white sculpture or 
pronounced polychromy?
The Peeters house combines an innovating 
living program with a remarkable colour 
scheme. In the archives Eysselinck’s design 
drawing for the colours of the façades of the 
Peeters house was rediscovered. This draft 
sketch makes mention of the colour scheme 
‘beige, rusty brown, black, white, blue and 
yellow’. On the plans annotations are made 
with reference to characteristics of the 
plasterwork and the matching colours. 
Exposures were made on all external wall 
planes and attendant information was 
gathered about the used pigments of the 
paint. The results are surprising. The vertical 
parts of the façade along the De Neufstraat 
and the Ter Rivierenlaan are originally carried 
out in beige. The rear façade is painted 
black with bitumen paint. All horizontal 
planes, being the carport’s ceiling and the 
sun terrace, are painted in bright yellow. 
The volumes underneath the carport and 
on the terraces are originally painted black 
and rusty brown. By the use of a polarised 
light microscope the original pigments were 
identifi ed as yellow ochre (beige), iron oxide 
red (rusty brown), cadmium yellow (yellow) 
and bitumen (black). The lab analyses 
determined also a gritty texture that was 
mainly generated by the plaster with a 
frosted aspect of the paint (lime and oil).

‘Peeters-Ceurvels’ house (1932, G. Eysselinck, Antwerp, Belgium) ‘Eysselinck’s design drawing of the Peeters house32
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The challenges of the restoration program
The original fi nishing layers are submitted 
to an extensive investigation using on-site 
test strips. In 1932 the framed concrete 
construction, fi lled up with bricks, was 
plastered by a two-layered system of 
bad mortar. The different coeffi cients 
of expansion of the materials, thermal 
breaks and moisture problems are clearly 
dramatic to the old plasterwork. Besides, 
temperature peaks on the black painted 
façades of the building caused cracks 
and detached the plasterwork. 
New plaster systems were conducted in 
restoration test strips. A fi rst test strip was 
put on the street façade  (test strip 1) and 
a second one on the roof garden façade 
(test strip 2). On test strip 1 the synthetic 
plaster (one synthetic layer of 0,4 cm) 
and the original 1932 (two layers of bad 
mortar 2 + 0,5 cm) were removed. This 
test revealed that it appears technically 
as well as economically unrealistic to 
remove successfully the synthetic plaster 
from the historical one. Besides, residue 
of the synthetic material remains in the 
old plaster, which creates attendant 
restrictions to the construction of a new 
plaster system.
On test strip 2 only the original plaster, 
although covered by 13 paint layers, had 
to be removed. After removing all plaster 
layers up till the masonry, new lime plaster 
systems have been tested on the exposed 
and prepared (adhesive layer of casein) 
masonry. Commercial renderings (Unilit P 
15 & Remmers Aisit Grondeerputz WTA) 
on a slaked lime base were plastered on 
the casein. The opportunity to increase 
the heat-resistance by reducing the 
thermal breaks, was tested in strip 2: a 
two-layered rendering (bad mortar) mixed 
with polystyrene granules was put on one 
part of the strip, whereas a reinforced 
insulation sheet of 4 cm was attached to 
the other part. On top of these different 

renderings, commercial fi nishing plasters 
(Unilit P 40, Remmers Aisit Saneerputz), 
artisan lime plasters and bad mortars 
were applied.
To conclude, series of paint coatings, 
going from fl exible synthetic paint to 
artisan fresco paintings, were tested on 
site and optimized in the workshop. The 
best method to sustain the right tone, 
glimmer and covering was reached by 
painting with lime paint and colourfast 
pigments. The intensive black colour 
of the original bitumen was reached 
by applying in fresco a thin layer of oil 
paint on the wet top layer of in the mass 
coloured plaster. The result does not only 
guarantee the durability, but it is also 
strongly linked to the original concept of 
colour and texture by Eysselinck. 

Conclusions
The colour investigations and material-
technical research throw a new light on 
the polychromy of the Peeters house. 
Eysselinck creates here an unusual 
colour scheme, which deserves our 
attention. Behind a white coloured façade 
a remarkable colour concept appears. By 
means of colour interventions Eysselinck 
manipulates the volume of the dwelling. 
Some planes are accentuated by rusty 
brown or black, whereas others are 
dematerialised by beige. Still in this day 
and age, this remarkable colour scheme 
is painted over and forgotten. However, 
the results of this colour and material-
technical research contribute to the 
communication and the valuation of colour 
in the modernism. It is time to put behind 
the lot of “white” misunderstandings. By 
thorough research and soundly based 
restoration strategies the original colour 
palette can revive and survive.
(Stremah conferende 2009)
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CONTEXT TRANSITWONING
Hoe kan men het hoofd bieden aan het 
onverwachte verlies of de vernieling van 
een woonst en de slachtoffers helpen 
bij hun morele en materiële behoeften? 
Deze ernstige sociale problematiek 
belangt iedereen aan, maar is vooral 
een drama voor mensen met een laag 
inkomen. De “transitwoning” is een nieuw 
huisvestingsconcept dat in deze extreme 
situaties een tijdelijke oplossing kan bieden. 
Het doel van de transitwoningen is om deze 
mensen onmiddellijk een tijdelijke woonst te 
bezorgen, voor een periode van 6 maanden 
en tegen een bescheiden huurprijs. De 
oefening sluit aan bij de onderzoeksgroep 
4D-design (æ-lab).

PROGRAMMA
Deze eerste en conceptuele opdracht wordt 
gezien als een overgangsoefening van 1e 
naar 2e bachelor. Het programma omvat een 
tijdelijke en experimentele interventie in de 
stedelijke context van Brussel. Deze tijdelijke 
interventie moet het mogelijk maken om een 
familie tijdelijk onderdak te verschaffen. 
Verschillende scenario’s moeten voorzien 
worden: alleenstaande, koppel, gezin met 
minstens 2 kinderen. De woning zal fl exibel 
en aanpasbaar zijn zodanig dat deze 
verschillende doelgroepen kunnen worden 
opgevangen (vb. Transitwoning voor 2 
alleenstaanden wordt aangepast i.f.v. een 
gezin met 3 kinderen wordt aangepast i.f.v. 
twee koppels, enz.) De functionele cellen 
(natte cel/ kookcel) spelen een belangrijke rol 
bij deze aanpasbaarheid. De transitwoning 
moet ook ‘portable’ zijn. Transport van 
het geheel wordt georganiseerd met een 
vrachtwagen (cfr. containertransport). De 
uitdaging bestaat erin te onderzoeken tot 
welke minima ‘wonen’ kan herleid worden. 
Hoe kan het geheel INGENIEUS bedacht 
worden? Het staat de student vrij om deze 
minimale randvoorwaarden aan te vullen.

AANPAK
In eerste instantie wordt een model 
ontwikkeld, contextloos en bijgevolg 
inzetbaar op diverse woonsites. In een 
tweede fase van de oefening zal de 
transitwoning worden ingezet op een 
concrete site. In samenwerking met het vak 
CAD worden 3-D visualisaties uitgewerkt.

Maarten Van Craenenbroeck 

Vitja Pauwels
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RE-USE VAN DE BLARET 
VIERKANTSHOEVE TOT 
GEMEENSCHAPPELIJK WONEN

CONTEXT
In deze tweede oefening wordt gewerkt rond 
het begrip reconversie; de omschakeling, 
de herstructurering en het hergebruik van 
bestaande, gebouwen en sites om opnieuw 
een bijdrage te kunnen leveren aan de 
nieuwe economische, recreatieve of woon- 
bestemmingen. 
De oefening sluit aan bij de onderzoeksgroep 
re-use (æ-lab) van de vakgroep 
Ingenieurwetenschappen van de VUB.
De Blarethoeve bevindt zich op de Steenweg 
op Waterloo 83 te Sint-Genesius-Rode. 
Het is een imposante gesloten hoeve met 
hoge bakstenen gebouwen onder schild- 
en zadeldaken omheen een uitgestrekt 
voormalig geplaveid erf. De vierkantshoeve is 
opgetrokken door generaal P.J. Lecharlier op 
een in 1835 gerooid deel van het Zoniënwoud. 
De oude toegangspoort is opgenomen in de 
woon- en dienstvleugel. Deze monumentale 
vleugel bestaat uit zeventien traveeën en 
twee en een halve verdiepingen. Rechts 
bevindt zich de bakstenen stalvleugel 
en aan de veldzijde is destijds onder het 
niveau van de binnenplaats, een ruimte 
(zomerstal) uitgespaard toegankelijk langs 
vijf steekbogen van baksteen. Tegenover de 
woonvleugel staat een enorme dwarsschuur 
(na brand wederopgebouwd). Op de site 
bevindt zich in het lager gelegen gedeelte 
een grote vijver. Het pand en de site zijn in 
zwaar verwaarloosde toestand. Het geheel 
is in 1981 als monument beschermd.

PROGRAMMA
Het beschermde woonhuis wordt 
volledig gerestaureerd en komt in deze 
oefening niet aan bod. De rest van 
de vierkantshoeve (de stallingen en 
dienstgebouwen) zal gerevitaliseerd worden 
in functie van gemeenschappelijk wonen. Bij 
gemeenschappelijk wonen wordt gepoogd 
om verschillende leeftijdsgroepen binnen 
diverse woonconfi guraties rond een aantal 
gemeenschappelijke functies samen te 
brengen met als doel de sociale cohesie te 
versterken. De enveloppe van de Blarethoeve 
met zijn gemeenschappelijke binnenplaats 
en vijver leent zich uitstekend voor dergelijke 
woonsituaties. Deze geconcentreerde 

woonvorm is een duurzaam alternatief op 
het individueel wonen in plaatsverslindende 
woonverkavelingen. Bovendien wordt 
het bestaand waardevol patrimonium 
gerecupereerd en gerevitaliseerd en 
hoeven geen nieuwe gronden te worden 
aangesneden. Bij gemeenschappelijk wonen 
is de graad van ‘gemeenschappelijkheid’ 
variabel. Een eerste concept is ‘cohousing’, 
met een grote graad van gemeenschappelijke 
functies. Bij het tweede concept is de graad 
van gemeenschappelijkheid beperkter en 
focust op een zeker sociaal contact maar 
is niet ontworpen met binnenruimtes die 
bestemd zijn voor gemeenschappelijk 
gebruik. 

AANPAK
In de eerste zes weken wordt het concept op 
het niveau van het schetsontwerp uitgewerkt. 
Daarna volgde een interventie van het vak 
bouwtechnologie II, waar wordt ingezoomd 
op de technische uitwerking. 

bestaande toestand Blarethoeve
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Futurotextiel (Kortrijk 09.10.08 - 07.12.08)
Vakgroep Architectonische ingenieurs-
wetenschappen werkt mee aan Buildtex. 

Sinds mensenheugenis worden stoffen 
gebruikt als vorm van beschutting. Ze 
bestaan in allerlei maten en vormen: kleine 
(tipi’s), aanpasbare (toldo), transporteerbare 
(circustenten), grote overspanningen (velum 
op het Colosseum in Rome), zonnewerende 
(parasol) of thermisch geïsoleerde 
constructies (joert). Verschillende architecten 
(Otto Frei, Bodo Rasch) en ingenieurs (Horst 
Berger, Jörg Schlaich) hebben sinds de 20ste 
eeuw het technisch textiel een plaats gegeven 
als volwaardig bouwmateriaal tussen de 
gevestigde waarden zoals steen, staal, beton 
en glas. De meerwaarde van technisch textiel 
is zijn geringe gewicht. Textiel van natuurlijke 
vezels heeft een beperkte levensduur en een 
beperkte stevigheid. Nieuwe synthetische 
vezels en top-coatings zorgen ervoor 
dat het technisch textiel voldoet aan heel 
specifi eke eisen met betrekking tot textuur, 
uitzicht, kleur, vouwbaarheid, transparantie, 
selectieve refl ectie van straling, zelfreiniging, 
akoestische of thermische isolatie, hoge 
resistentie voor het lassen en integratie van 
fotovoltaïsche cellen.

Naargelang het materiaal en de 
omgevingscondities heeft technisch textiel 
een levensduur van 20 tot 35 jaar. Textiel 
wordt een multifunctionele component die 
in functie van de toepassing kan aangepast 
of bijgesteld worden. De blijvende zoektocht 
naar kwaliteit en fi nesse wordt ondersteund 
door onderzoeksprojecten (www.contex-t.
eu) en thematische netwerken (www.
tensinet.com).

Textiel blijft natuurlijk wel een soepel 
materiaal: om het te kunnen inzetten in een 
gebouw wordt het in een dubbel gekromde 
vorm opgespannen. Die spanning kan 
men aanbrengen in het oppervlak (zoals 
in een geopende paraplu) of door interne 
druk (zoals in een ballon). De  vormen 
zijn ‘evenwichtsvormen’, net zoals een 
spinnenweb of een zeepbel zich kunnen 
vasthechten aan een willekeurig oppervlak. 
De pioniers in de textielarchitectuur 
pleitten voor expressieve krommingen 
en realiseerden in het oog springende 
constructies. Ook nu nog kan men met 

een goed gekromde vorm de belasting op 
een effi ciënte manier op de steunpunten 
overdragen. Nochtans is er een trend 
naar nauwelijks gekromde constructies. 
Deze zijn realiseerbaar wanneer de stof 
over kortere afstanden voldoende wordt 
voorgespannen. Naast de evolutie in de 
technische weefsels en coatings zijn ook de 
berekeningstechnieken en de softwaretools 
verbeterd. Zowel architecten, ingenieurs, 
fabrikanten, constructeurs als aannemers 
hebben toegang tot aangepaste apparatuur, 
sturings-, analyse- en tekenprogramma’s. 
Om tot een geslaagd resultaat te komen is 
het essentieel dat alle betrokkenen van bij 
de start van het ontwerp samenwerken. Ook 
het transport, de montage of de verankering 
dienen in het ontwerp opgenomen te 
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worden. Gespannen textiel wordt steeds 
vaker toegepast in de bouwsector. Waar 
de architectuur zich in de jaren 1930 
toespitste op tijdelijke constructies, 
worden nu meer ‘permanente’ projecten 
gerealiseerd zoals shopping centra, 
culturele gebouwen, stadia, scholen, 
enz. Gespannen textiel past in de 
huidige evolutie naar meer organische 
vormen. Door de natuurlijke vormentaal 
kan textielarchitectuur zich probleemloos 
positioneren naast massieve volumes, 
waar het dankzij zijn lichtheid (zowel 
letterlijk als fi guurlijk) een contrast 
kan realiseren t.o.v. meer imposante 
constructies. Ook in het gebruik van 
textiel als tweede huid kan creativiteit en 
respect voor de omgeving samengaan.

Zenith, Strasbourg
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Onderwijs en onderzoek verweven: van 
draad tot kinematische constructies.

Inleiding
De opleidingsonderdelen ‘Vormactieve 
constructies 1’, ‘Vormactieve constructies 
2’ en ‘Stabiliteit 2’ leggen de basis voor het 
ontwerpen van lichtgewicht constructies, 
waarvan de membraanconstructies een 
belangrijk deel uitmaken.

De vakgroep heeft met de doctoraten van 
Niels De Temmerman ‘Design and Analysis 
of Deployable Bar Structures for Mobile 
Architectural Applications ’ en Tom Van Mele 
‘Retractable Constructions: Scissor-Hinged 
Membrane Structures’ al verschillende 
vouwbare constructies geanalyseerd, vnl. 
aan de hand van numerieke simulaties. Op 
dit moment worden er experimentele studies 
gepland en prototypes ontworpen.

Het EU-gefi nancierd project Contex-T 
(2006-10 , zie ook www.contex-t.eu), waar 
de vakgroep als partner bij betrokken is, 
onderzoekt de textiel toepassingen in de 
architectuur en de bouw, met daarin o.a. 
de ontwikkeling van nieuwe materialen, 
gevorderde berekeningsmethoden en 
specifi eke toepassingen zoals kinematische 
constructies. De betrokkenheid van het 
onderwijs bij het lopende onderzoek komt 
spontaan tot stand.

Theoretisch onderwijs verweven met de 
praktijk
Het onderwijs raakt de basiskennis aan. Wat 
is een textiel? Waarom wordt het gecoat? 
Hoe wordt het weefsel een structureel 
materiaal? De berekeningsmethodes 
worden inzichtelijk bijgebracht met kleine 
rekenvoorbeelden (kabelvakwerken) en 
modellen (tensegrity, vormen spannen in 
rekbaar doek). Een bijkomende component is 
het analyseren van bestaande constructies. 
Hoe worden krachten overgedragen van in 
het doek, naar de kabels, de verbindingen 
en de verankeringen? Welke technologische 
oplossingen zijn mogelijk? Zijn deze 
constructies werkelijk zo licht?

Zelf ontwerpen, zelf bouwen
Sinds drie jaar wordt in het keuzevak 
‘Vormactieve constructies 2’ de mogelijkheid 
geboden om het proces te doorlopen van het 

concept tot de uitvoering. Vorig jaar werd er 
een tensairity boog berekend en uitgevoerd. 
Tensairity combineert lucht, gecoat weefsel 
en slanke drukelementen die verbonden 
worden met het membraan om dit te 
ondersteunen en rimpels te voorkomen. 
De technologie is nog nieuw maar werd 
al ingezet in brugconstructies en voor de 
overdekking van een parkeergarage.

De ‘luchtgedragen’ tensairity boog werd 
vervaardigd uit gecoat weefsel en verstijfd 
door nerven in de langsrichting. De 
maximale sectie bevindt zich in het midden 
en neemt af naar de uiteinden, waar de 
boog ondersteund wordt. Dit bijzonder lichte 
draagelement werd berekend, gemonteerd 
en belast met een puntlast in het midden.

Dit jaar wordt de kinematische  constructie 
die ook in het kader van Contex-T bestudeerd 
wordt, als studieobject genomen: de 
constructie wordt geanalyseerd en in detail 
uitgewerkt. 

In een staven constructie, gelijkvormig aan 
een gevouwen origami papiervorm, wordt 
een membraan gespannen. De kabels, in de 

Schaalmodel van de vouwbare staven constructie

Tensairity boog
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Tensairity boog

Het ontvouwen van de koepel
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nerven en aan de randen, worden vervangen 
door polyester banden, die soepeler zijn. Dit 
membraan kan samen met de staven open 
en dicht vouwen. 

De studenten concentreren zich op de 
verbindingen. Het is in de verbindingen 
dat de vrijheidsgraad van het kader 
geïmplementeerd wordt. Om de verschil-
lende componenten te evalueren worden 
twee modules technologisch uitgewerkt – 
membraan, vouwbare staven constructie en 
connecties (ratelgespen, polyesterbanden, 
verbindingsplaten …) - en op ware grootte 
gebouwd.

Computer modellen: van draadmodel tot
gedetailleerde voorstelling met ‘solids’
Er worden verschillende berekening- 
en simulatieprogramma’s gebruikt: de 
staafkrachten (Scia Engineer) en de 
spanningen in het membraan (EASY) worden 
berekend en er wordt een geïntegreerd 3D-
model samengesteld om de componenten 
ruimtelijk t.o.v. elkaar te positioneren en 

de beweging te verifi ëren (AUTOCAD, 
INVENTOR).

Onderzoeksvragen
In het kader van de maakbaarheid worden 
specifi eke vragen gesteld. Kan het membraan 
in de tussenposities ‘uniform’ opgespannen 
worden? Kan de ontvouwing en het regelen 
van de voorspanning gestuurd worden? Wat 
is het belang van toleranties? In welke mate 
wijken ‘theoretische’ simulaties af van het 
werkelijk kinematisch gedrag?

Resultaat
Onderzoekers en studenten werken in team. 
De output is meer dan een tussentijdse versie 
van het prototype. Door de verschillende 
‘expertises’ (bouwkunde en architectuur) en 
interesses (ontwerpen, simuleren, bouwen 
en toetsen) te verweven en door tijdens 
het ontwerpproces kritische vragen te 
stellen vanuit uiteenlopende invalshoeken 
(theoretisch, uitvoering, performantie en 
architecturale kwaliteiten) is dit voor elk een 
verrijkend proces!

Het openvouwen van 1 module van het membraan (draadmodel) in het 
berekeningsprogramma EASY waarin de spanningen bepaald worden [pos1 ..8]
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Gesloten positie: 2 modules

Geïntegreerd model van de volledige koepel

Open positie: 2 modules

architect: Boogaert, uitvoering: Velum

Bezoek aan de coating lijn 
bij Sioen

Met dank aan: 
Sioen
Velum
Carpro
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The new structural concept Tensairity uni-
tes a wealth of interesting and important 
features. The behavior of these structures 
and the potentials are still being discovered 
through research. This article synthesizes 
research conducted this academic year by 
Master students in the framework of their 
dissertation.

Tensairity is a new lightweight structural con-
cept. It is a synergetic combination of struts 
and cables stabilized by a membrane, which 
is infl ated by low pressurized air. The outco-
me of this interaction between the different 
elements is a structure with the load bearing 
capacity of conventional steel girders and 
the low weight of an air beam.
Since the structural principle of Tensairity 
is quite recent, the technology is still fully in 
development and a lot of efforts are made to 
investigate and understand these synerge-
tic structures. The “Lightweight Structures” 
group of the æ-lab* investigates these inno-
vative structures in collaboration with a re-
search institute in Swiss (the EMPA-Center 
for Synergetic Structures**).
This academic year, two students of the VUB 
and one of the ULB choose Tensairity struc-
tures as subject of their Master Thesis. Their 
research was conducted under the guidance 
of Prof. Marijke Mollaert and Lars De Laet, 
who is currently doing a PhD on (deploya-
ble) Tensairity structures.

1. DEPLOYABLE TENSAIRITY STRUCTU-
RES
The concept Tensairity provides features 
few conventional structures have, such as a 
fast assembling/dismantling, and a compact 
storage and transport volume. This techno-
logy has obvious a great potential for tem-
porary and mobile architectural applications. 

However, improvements and adaptations to 
the structural concept have to be identifi ed 
to make the Tensairity concept suitable for 
deployable applications. After all, a basic 
Tensairity girder can not be folded or rolled 
together without disassembling the different 
parts it is constituted of. 
A foldable Tensairity structure is developed 
and investigated experimentally in this re-
search. The infl uence on a promising me-
chanism – called ‘the foldable truss’ – of 
different parameters such as the amount of 
hinges and the presence of pretensioned ca-
bles, is studied and discussed. The results 
are summarized and will then provide the 
basis for further research for a proposal of 
an optimised deployment mechanism for the 
deployable Tensairity structure.

2 TWO DIMENSIONAL TENSAIRITY 
STRUCTURES
Today, an increased interest towards infl a-
table structures in general and infl atable cu-
shions in specifi c can be identifi ed. More and 
more, cushions are becoming a lightweight 
alternative for cladding material (such as 
glass) as can be seen in some recent con-
structions like the Allianz Arena (Munich, 
Germany) and the National Aquatics Cen-
tre (Beijing, China). They offer lightweight 
solutions with a (relatively) high structural 
effi ciency. The assembling and dismantling 
of these structures is fast by simple infl ation 
and defl ation, they can be very translucent 
and transparent, and they can be produ-
ced in a variety of materials, colours and 
shapes.
This research focuses on combining the 
Tensairity technology with infl atable cladding 
elements, such as cushions and grids. The 
fi rst explorations and investigations of these 
new structures are conducted by means of 

2.
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simulation in ‘fi nite element’-software, 
which is a challenge. After all, a Tensai-
rity structure is quite unconventional and 
complicated: it is a synergetic combina-
tion of a membrane (non-linear behavior, 
large deformations and defl ections), air 
(thermodynamic behavior) and cables 
and struts (linear elastic behavior). Com-
plete results on this research are not yet 
available. However, it is already clear that 
infl atable cushions and grids, adapted ac-
cording to the Tensairity technology, are 
promising two-dimensional lightweight 
structures which can be used as clad-
ding or covering. This research has fur-
thermore as goal to propose and develop 
optimized Tensairity surface structures.

3. TENSAIRITY ARCHES
The structural concept of Tensairity can 
also be applied to other forms than a 
beam or a cushion. This research investi-
gates so called Tensairity arches: curved 
compression elements, stabilized by a 
curved infl ated membrane. An arch is a 
structure which can, because of its speci-
fi c geometry, be used for a variety of ap-
plications (e.g. support for tents).
The infl uence of different parameters on 
the load-bearing behavior of these Ten-
sairity arches is monitored by means of 
experiments on scale models with span 
of two meters. The fi rst results reveal 
very clearly that the stabilization (and 
support) of the compression element by 
the infl ated membrane has a very posi-
tive infl uence on the stiffness and buck-
ling load of the strut. Also the presence 
of a cable, winded around the structure, 
improves the load-bearing behavior of 
the structure. Finally, the fi rst results also 
show a relation between the shape of the 
arch (i.e. different height over length rati-
os) and its stiffness: the higher the ‘height 
over length’-ratio, the stiffer the structure. 
The experimental results demonstrate 
that Tensairity arches are structures with 
a lot of potential; besides their ease of 
use (simple infl ation and defl ation), they 
have a very low weight compared to their 
stiffness.

Future research, conducted by a master 
thesis student next year, will focus on the 
development of deployable Tensairity 
arches. This will make this structure ap-
propriate for temporary and deployable 
structures; it will widen the range of ap-
plications were these structure can be 
used.

FIG. 1: Experimental investigation of Deployable 
            Tensairity structure
FIG. 2: Finite Element Analysis on Tensairity grid
FIG. 3: Experimental investigation of Tensairity arch

* www.vub.ac.be/ARCH/ae-lab
** www.empa.ch/CSS

1.

3.
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“The Centre for Architectural Structures 
and Technology (C.A.S.T.) is fundamentally 
interested in fi nding simple ways to reduce 
the amount of material consumed in 
construction, while at the same time, making 
these constructions more beautiful. We are 
also committed to making these methods 
accessible to as many people as possible.” 

Deze quote van prof. Mark West geeft in 
perfecte mate weer wat het perspectief is 
van het onderzoek naar het gebruik van 
textielbekisting. Nadat het succesrijke 
IWT-project van het WTCB samen met 
de onderzoekspartners Centexbel en de 
Vakgroep Architectonische Ingenieurs-
wetenschappen (ARCH) van de VUB 
werd beëindigd en volgend op een eerste 
meesterproef, is er niet geaarzeld om dit 
beloftevol onderzoeksproject verder te 
zetten. Het onderzoek naar textielbekisting 
duurt voort in de vorm van de meesterproef 
van Sven Beeckmans die zich toespitst 
op het onderzoek naar kolommen en 
het beginnend doctoraatsonderzoek van 
Laurent Guldentops naar dubbel gekromde 
betonschalen.

KOLOMMEN
De meesterproef van Sven Beeckmans 
heeft tot doel het uitwerken van een concrete 

haalbaarheidsstudie voor het gebruik van 
textielbekisting bij het vervaardigen van 
een betonnen kolom. Dit behelst eveneens 
het beschrijven van de aangewende 
methodologie en technische data die het 
gehele proces omvatten. Het opzet van deze 
studie is alle betrokkenen in het bouwproces 
te overtuigen van de nieuwe mogelijkheden. 
Dit zal leiden tot een testuitvoering in een 
concrete werfsituatie. Enkele kleinschalige 
proefmodellen werden vervaardigd om 
het potentieel van deze techniek aan te 
tonen. Overgangen van cirkelvormige naar 
ellipsvormige doorsnedes, overgangen 
tussen kolommen en balken enz. 
De uiteindelijke fi nale proefopstelling, 
een kolom met buikvariërende sectie, die 
de haalbaarheid van de methode moet 
aantonen werd numeriek en experimenteel 
uitgewerkt. 

SCHALEN
Het onderzoek spitst zich toe op 
textielbekistingen voor anti-clastische druk-
schalen. Dit vindt zijn oorzaak bij het feit 
dat membraanconstructies hun belastingen 
enkel kunnen overdragen door middel 
van zuivere trek. Hierdoor is het van 
fundamenteel belang dat het membraan een 
dubbele kromming vertoont. Een membraan 
dat voorgespannen wordt in het oppervlak, 

Kolom die overgaat van een cirkelvormige naar een 
ellipsvormige doorsnede

Vertakte kolom met overgang van cirkelvorm naar 
ellipsvorm
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heeft de typische eigenschap dat het een 
anti-clastische vorm aanneemt. Doordat 
het bekistingsmembraan anticlastisch zal 
zijn, zal de schaal eveneens van die aard 
zijn. Aangezien beton enkel weerstand 
biedt tegen axiale druk, dient men een anti-
clastische drukvorm te bepalen. Dit kan 
gebeuren met behulp van een funiculaire 
3D-hangvorm. Indien men de resulterende 
hangvorm in evenwicht met dezelfde 
randcondities geometrisch omkeert, krijgt 
men een funiculaire vorm die enkel axiaal 
op druk belast wordt. Deze form-fi nding 
kan zowel experimenteel als numeriek 
gebeuren. 

De structureel optimale schaalvorm die volgt 
uit de form-fi nding fase zal dan getoetst 
worden onder representatieve belastings-
gevallen. Voor diezelfde schaalvorm zal dan 
een textielbekisting ontworpen worden die 
onder belasting van het vochtig beton de 
gewenste schaalvorm levert.

Eerste proefmodel van een ‘hypar’-schaal 1

FIG. 1 Planzicht van de kolom met variabele doorsnede 
           belast onder interne betondruk
FIG. 2 Spanningen in de anticlastisch hangende ‘hypar’
FIG. 3 Toetsing van deze ‘hypar’ in een eindig elementen 
           programma onder eigengewicht

FIG. 1

Numerieke analyse van de drukschaal FIG. 2

FIG. 3
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SEMESTER 1 
In het eerste semester bekijken wij de 
stad met de ogen van een architect. Wij 
bestuderen de ruimtelijke samenhangen en 
structuren en zoeken via analyses relevante 
aanknopingspunten. Via
experimentele vooroefeningen ontwikkelen 
wij een stadsruimtelijk scenario, en zoomen 
vervolgens verder in tot de schaal van het 
gebouw. Huis en stad zullen zich aan elkaar 
kunnen meten in de openbare ruimte, zij 
zullen in een relevante en betekenisvolle 
relatie worden gebracht, die een zichtbare 
meerwaarde voor beide creëert.
Ontwerplocatie is de Cadixwijk op het 
Eilandje te Antwerpen. Het ‘Eilandje’ is 
deel van de in de 19de eeuw aangelegde 
Antwerpse havens en bevindt zich in grote 
nabijheid tot de binnenstad. In de laatste 
decennia zijn de havenfuncties geleidelijk 
verplaatst naar de recenter gebouwde 
noordelijke delen van de havens, waardoor 
het Eilandje stapsgewijs is vrijgekomen voor 
urbanisatie. Het gaat erom, de potenties 
voor een stadsruimtelijke ontwikkeling 
van de Cadixwijk te onderzoeken en een 
stedenbouwkundige grondstructuur te 
ontwikkelen, die uitspraak doet over zowel 
bouwvolumes als ook karakteristieke 
stadsruimtes (morfologisch, typologisch, 
etc.).

Bert Belmans

Cadixwijk, Antwerpen

50



3I
A

  H
ai

ke
 A

pe
lt,

 N
ik

la
as

 D
eb

ou
tte

 
H

et
 H

ui
s 

en
 d

e 
St

ad
, C

ad
ix

w
ijk

, E
ila

nd
je

, A
nt

w
er

pe
n

Glen Buts

OVERZICHT OEFENINGEN

semester 1
1 - analyse van de situatie
2 - vooroefening: stadsruimtelijk scenario
3 - vooroefening: atmosferisch scenario
4 - projectanalyse: stadsruimtelijke opzet
5 - ontwerpopgave ‘stad’

semester 2
6 - projectanalyses: woningtypes/ gevelopbouw
7 - tussenoefening: tektoniek
8 - ontwerpopgave ‘huis’

“Het private en het collectieve, de gemeenschap en 
het individu staan tegenover elkaar én vallen samen 
in de stad, die bestaat uit een massa wezens die 
er hun plaats zoeken en -want dat is hetzelfde- een 
omgeving naar hun maat, die beter is aangepast aan 
de algemene omgeving.”
(Aldo Rossi - De architectuur van de stad. 1966)Glen Buts
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SEMESTER 2 
In het tweede semester bekijken wij 
het gebouw met de ogen van een 
stedenbouwkundige. Met de kennis over het 
stadsruimtelijk ontwerp, die wij in het eerste 
semester hebben opgedaan, ontwikkelen
wij het project verder tot en met materialisering 
en detail. Het gaat erom, de (abstracte) ideeën 
over de stad nu in het ontwerp van het huis 
te concretiseren. Onze kennis over de stad 
informeert op die manier het architectonisch 
ontwerp, en omgekeerd. Op zoek naar hun 
onderlinge relatie stelt zich daarmee ook 
de vraag, of (en hoe) met architectuur ‘stad’ 
gemaakt kan worden.
Onderwerp is het ontwerp van een collectief 
woongebouw aan de oostelijke kade van het 
Kattendijkdok. Het idee van functiemenging 
(verschillende woningtypes, commerciele 
functies, parkeren, etc.) wordt daarbij als 
aanleiding gezien, om op schaal van het 
‘huis’ een ruimtelijk scenario te ontwikkelen, 
dat een grote intensiteit aan stedelijk leven 
beloofd. Bijzondere aandacht verdient 
daarbij de relatie tussen openbare ruimte 
en collectieve / private (buiten- en binnen)
ruimte, en specifi ek: de rol van de gevel. 
Deze studie wordt ondersteund en gevoed 
door projectanalyses, tussenoefeningen 
en tekststudies, die zowel de algemene 
kennis zullen verrijken en verbreden, als ook 
individuele interesse-zwaartepunten binnen 
het project mogelijk maken.

De stapsgewijze opbouw van de 
ontwerpoefening (van stadsruimte tot detail) 
weerspiegelt de verschillende prioriteiten 
binnen het ontwerp (gemeten aan de stad) 
en geeft tegelijkertijd de verschillende 
schaalniveau’s van duurzaamheid (levens- 
duur) weer. Dit begint in het eerste semester 
bij de inplanting van het bouwvolume, gevolgd 
door ontsluiting, structuur en principiële 
gevelopbouw, en wordt in het tweede 
semester voortgezet in (gevel)materialisering, 
programma (woontypologieën), technieken 
en afwerking. 
De thematiek van duurzaamheid wordt 
in iedere ontwerpstap meegedacht en 
gethematiseerd: stedenbouwkundig, 
architectonisch en technologisch. Bij de 
bouwtechnische uitwerking van het project 
werden wij ondersteund door de titularis en 
assistent van het vak bouwtechniek, Prof. Ine 
Wouters en Maaike van der Tempel.

Bert Belmans
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Karen Demyttenaere

Lieve SmoutNiki Timmermans
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Evy Verwimp Aline Vergauwen

Twee lezingen, van awg architecten (Filip Delanghe) en biq 
stadsontwerp (Hans van der Heijden), gaven ons inzicht in 
de praktijk van bureaus, wiens architectonisch werk zich 
altijd ook met de stad uiteenzet en die een grote ervaring op 
het gebied van woningbouw hebben opgebouwd. De link 
met de architectuurpraktijk hebben wij tenslotte 1:1 tijdens 
een werfbezoek aan de in uitvoering zijnde woontorens 
van Diener & Diener Architekten aan het Kattendijkdok 
in Antwerpen (tegenover onze ontwerplocatie) kunnen 
ervaren.

Katerina Harnack
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Meise, voorjaar 2009. Met een groepje 
studenten en begeleiders begeven we ons 
in het kader van de lessen Technieken 
specifi ek voor renovatie en reconversie, 
naar de Nationale Plantentuin in Meise. 
De tocht gaat langsheen het herbarium, de 
stookplaats en ondergrondse technische 
gangen. Pas in het plantenpaleis zien we 
terug het daglicht. Hoe verder we wandelen 
hoe luider het geroep van de vogels, het 
waaien van de wind, de  opdringerige geur 
van de bloeiende planten. We houden halt 
aan het studieobject, een vervallen ijzer en 
glas constructie. De blik van de studenten 
spreekt boekdelen: Is het dit?  Komen 
we hiervoor naar Meise? De studenten 
wandelen nonchalant rond het bouwsel 
terwijl de glasexperte (Hilde Wouters) en de 
staalexpert (ir. Piet Dool) met hun getraind 
oog het gebouw aftasten en opgaan in de 
structuur. De studenten halen ondertussen 
hun teken- en opmetingsmateriaal 
tevoorschijn en beginnen aan het optekenen 
van de structuur. Het lijnenspel dat binnenin 
de serre waar te nemen is wordt omgezet 
naar een structureel schema om het 
krachtenspel te doorgronden. De ijzer- en 
glaskoepel rust op een achthoekig grondplan 
met sokkel in metselwerk. Vanuit elke hoek 
vertrekt een spant naar de centrale drukring. 
Van binnenuit zijn enkel de onderfl enzen van 
de samengestelde spanten zichtbaar. Het 
spant is samengesteld uit twee evenwijdig 
lopende platstalen, onderling verbonden 
door verticale staven en decoratief krullende 
elementen. De glazen platen rusten op de 
binnenboog en worden door stopverf op hun 
plaats gehouden.  

Voorafgaand literatuuronderzoek leert ons 
dat de serre in 1854 door architect Alphonse 
Balat gebouwd werd voor de ‘Koninklijke 
Maatschappij voor Dierkunde, Plantkunde en 
Sierteelt’ in het park dat in 1880 omgedoopt 
werd tot het Leopoldspark. De burgerij kon 
zich in het park vergapen aan exotische 
dieren  en nieuwe planten. In de serre werd 
de Victoria Amazonica tentoongesteld, een 
enorme waterlelie afkomstig uit tropisch 
Amerika.  Na het faillissement van de Jardin 
Royal de Zoologie, verhuisde de serre in 
1910 naar de Kruidtuin om bij de verhuis 
van de Botanische tuin rond 1941 defi nitief 
naar Meise overgebracht te worden.  De 
functie veranderde naar kweekserre en ook  
de inrichting wijzigde.  Op oude foto’s zien 
we hoe de bezoekers tussen de kolommen 
langs het centrale waterbassin lopen. Nu 
is deze vroegere wandelzone ingenomen 
door een verwarmd verhoog met agaven. 
We vragen ons af of de verhuisrondes ook 
een invloed hadden op de draagstructuur 
van de serre.  De studenten scannen de 
onderdelen systematisch met het blote oog, 
bewegen zich behendig tussen de prikkende 
Agaven om moeilijk bereikbare opleggingen 
te bestuderen en maken aantekeningen over  
texturen die opduiken onder opeenvolgende 
verfl agen.  We gaan op zoek naar 
aanpassingen en proberen deze te dateren 
aan de hand van de verbindingswijze. 
De cirkelvormige aftekeningen wijzen op 
stiftvormige verbindingen, die gebruikt 
werden om elementen met elkaar te 
verbinden in een tijd dat het lassen nog niet 
uitgevonden was.  Zakkingen en scheuren 
worden opgetekend.  Verschillende spanten 
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zijn krom. Begeven ze het onder de 
windbelasting, of werden ze bij het opnieuw 
in elkaar steken scheefgetrokken? Ook 
het verwarmings- en verluchtingssysteem 
wordt geanalyseerd. 

Na drie uur van analyse en ontdekking 
keren begeleiders, experten en 
studenten voldaan terug huiswaarts.  In 
de daaropvolgende weken doorgronden 
de studenten de geschiedenis, de 
architectuur, de techniek en de structuur 
van de serre om antwoorden te zoeken op 
de opborrelende vragen.  

Indrukwekkend hoe architect Balat met de 
bouw van deze smeedijzeren constructie 
de sprong maakt van de vrij zware en 
massieve steenarchitectuur naar de lichte 
en transparante ijzer- en glasarchitectuur.  
Nog verbazender dat het bouwen van 
deze kleine serre hem voldoende inzicht 
en vertrouwen gaf om enkele jaren later 
de groteske Wintertuin (1874-1876) voor 
koning Leopold II te bouwen aan het 
paleis in Laken.
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Dit academiejaar wordt in de ateliers van 
Ontwerpmethodiek gewerkt rond het thema 
(sociale) woningbouw. Voor de oefeningen van 
het vak beeld / vorm / kleur zijn daarom ook 
enkele markante Belgische modernistische 
woningen van de eerste en tweede generatie 
(1924 tot 1958) geselecteerd:

- Woning De Beir (gekend als het zwarthuis), 
Dumortierlaan in Knokke uit 1924 van 
architect Huib Hoste, hoekwoning.
- Villa Dirickx, Avenue Marie-Jeanne in 
Sint-Genesius-Rode in Brussel uit 1931-32 
van architecten Hector & Marcel Leborgne, 
vrijstaande villa.
- Woning Peeters, Ter Rivierenlaan Deurne 
uit 1932 van architect Gaston Eysselinck, 
hoekwoning.
- Villa Ley, Avenue Prince d’Orange in Ukkel 
uit 1934 van architect Louis Herman De 
Koninck, vrijstaande villa.
- Woning Michel (gekend als het glashuis), 
Jules Lejeunestraat 69 in Ukkel uit 1935 
van architect Paul-Amaury Michel, half open 
bebouwing (eigen woning van de architect)
- Woning Braem (gekend als het Braemhuis), 
Menegemlei in Deurne uit 1957-’58 
van architect Renaet Braem, half open 
bebouwing (eigen woning van de architect).

AANPAK
BEELD
Voor het thema ‘beeld’ wordt elke woningen 
in teamverband geanalyseerd vanuit diverse 
invalshoeken.
- De historiek van de architecten en de 
woningen (plannen, foto’s, bestekteksten, 
briefwisseling,...)via archiefonderzoek.
- De analyse van de omgeving vergezeld 
door een foto-documentatie (omgeving, 
exterieur, interieur, meubilair,..).
- De plannen & sneden van de woning 

Woning De Beir

1 maquettes van de zes woningen op schaal 1/100 
2 woning Braem - Vincent Limbourg, Sam Millecam, 
   Helmut Verschooren en Ruben Van Daele.
3 woning De Beir - Dafi në Blakçori 

Villa Dirickx Woning Peeters
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(archiefmateriaal, opmetingsplannen,...).
- De circulatie en organisatie, oriëntatie, 
structuur, materialen, detaillering,..
- De vormstudie, compositieprincipes en 
concept van de woning.
- Het kleur- en materiaalgebruik in het 
interieur en exterieur van de woning.

VORM
Er wordt verder individueel gewerkt rond 
het thema ‘beeld’ waarbij de studenten 
individueel een maquette uitwerken 
van de geanalyseerde woning en ook 
hier steeds een andere invalshoek, 
materiaalkeuze of techniek illustreren.

KLEUR
Er wordt tot slot ingegaan op het thema 
‘kleur’. De abstract-geometrische 
kunst van veel kunstenaars tijdens het 
modernisme (V. Sevranck, J. Peeters, 
P. Mondriaal,...) leveren de voornaamste 
impulsen bij de ontwikkeling van 
architectonische interventies in de 
architectuur. Niet toevallig tonen deze 
kunstenaars grote belangstelling voor 
het ‘architecturale environment’. Via de 
architectuur kunnen zij hun artistieke 
principes immers realiseren in een 
3-dimentinele ruimtelijkheid in plaats van 
de beperkingen van het 2-dimentionele 
canvas te aanvaarden. Naar analogie 
met deze modernistische kunstenaars 
wordt er door de studenten een ruimte 
gekozen in de geanalyseerde woning in 
functie van een eigen kleurinterventie. 
Elke student selecteert en analyseert 
een kunstwerk naar keuze. Dit werk 
vormt een inspiratiebron voor de 
kleurinterventies in één bepaalde ruimte 
van de geanalyseerde woning. Deze 
kleurexperimenten worden uitgevoerd op 
fotocollages, in maquette, perspectieven 
of visualisaties,...

4 woning Braem - Sam Millecam 
5 woning Michel - Silke Puystiens, Vitja Pauwels, 
   Katrien Moeys en Hanne Vrebos.
6 woning De Beir - Dorien De Mey

Villa Ley Woning MichelWoning Braem
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In de cursus Architectuurgeschiedenis 
(3): kritiek en actualiteit gedoceerd aan de 
tweede masterstudenten architectonische 
ingenieurswetenschappen werd dit 
academiejaar - in aansluiting met het lopende 
FWO-onderzoek van de docente - op zoek 
gegaan naar de waaier aan actoren die bij 
publieke architectuurprojecten betrokken 
zijn en de (in-)directe mechanismen achter 
het evoluerende architectuurbeleid in 
Vlaanderen/België. Deze focus belicht niet 
alleen de positie van de ingenieur en/of 
architect achter de tekentafel, maar plaatst 
hem samen met andere actoren aan de 
discussietafel.

Publieke architectuur en architectuurbeleid 
staan vandaag hoog op de stedelijke agenda. 
Zo lanceerde het Antwerpse stadsbestuur in 
2004 de slogan ‘Antwerpen, Werf van de 
Eeuw’, gevolgd door de aankondiging van 
175 architectuur- en infrastructuurprojecten. 
Maar ook ‘Oostende werft’ en steden als 
Brussel, Brugge of Gent trachten met 
publieke architectuurprojecten hun ideaal van 
progressieve, culturele en internationale stad 
te visualiseren. De Vlaamse steden volgen 
hier een internationale tendens, waarbij 
vanaf het einde van de jaren ’70 in zowat 
alle metropolen stadsvernieuwingsprojecten 
tot stand kwamen. Grote culturele 
evenementen (Barcelona, Glasgow) of 
wereldtentoonstellingen hadden hierbij vaak 
een belangrijke hefboomfunctie. Vandaag 
beweegt er hier in Vlaanderen niet alleen 
iets op het stadsniveau, maar ook op het 
niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Zo 
werd de functie van Vlaamse Bouwmeester 
ingericht (1999), kwam het Vlaams 
Architectuurinstituut van de grond (2002) 
én kreeg architectuur de volle aandacht 
in het recente Witboek voor stads- en 
stedenbeleid (Boudry, 2003). Tegelijkertijd 
scherpen critici hun potloden én slijpen 
advocaten hun messen om projecten bij 
te sturen of plannen ongedaan te maken. 
Zo doet de discussies rond het Oostendse 
Oosteroever-project of de aanleg van de 
Antwerpse Lange Wapperburg heel wat stof 
opwaaien. Hoe sterk bezwaren als deze 
uiteindelijk op het eigenlijke beleid zullen 
wegen is vandaag nog niet duidelijk. Wel is 
duidelijk dat er vele spelers in het veld zijn en 
dat op het beleidsniveau architectuur steeds 
meer gezien wordt als een cruciaal element 

in het raderwerk van Foucaults machine à 
gouverner (Knops, 1995; Heynen, 2001). 

Deze recente impulsen voor publieke 
architectuur wordt in de huidige literatuur 
gezien als een reactie op de marginalisering 
van het publieke domein, in het bijzonder 
in de tweede helft van de twintigste eeuw 
(Vervloesem & Sterken, 2006). De vraag is 
of men in de bestaande historiografi e niet al 
te kort door de bocht gaat. Recent onderzoek 
bestudeerde immers hoofdzakelijk de stad 
en overheid als (een verlaten) forum of als 
regelgever. De positie van de overheid -in al 
haar gelaagdheid- is in de meeste studies 
echter onzichtbaar, alsook haar actieve 
rol als opdrachtgever en bouwheer na de 
wederopbouw van de schade opgelopen 
in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast 
blijven ook heel wat andere spelers in 
het veld onzichtbaar. Architectuur heeft 
immers vele gezichten Het architecturale 
object als geheel enerzijds, haar makers, 
opdrachtgevers en gebruikers anderzijds. 
Architectuur wordt niet alleen bedacht, maar 
ook gedacht, gerealiseerd, beleefd, gebruikt, 
maar ook misbruikt (Dings, 2006). 

In de cursus Architectuurgeschiedenis 
(3): kritiek en actualiteit werd daarom dit 
jaar doelbewust ingegaan op publieke 
architectuur en publiek opdrachtgeverschap 
in België na de tweede wereldoorlog. In 
een aantal inleidende colleges werd het 
thema historisch en conceptueel verdiept 
en stelde architect Anke Vos de huidige 
werking van de Vlaamse Bouwmeester voor. 
Vervolgens onderzochten de studenten in 
duo’s het thema in de diepte aan de hand 
van individuele cases. Zo werd in Brussel 
de realisatie van de Kunstberg (M. Hoyoux 
en J. Ghobert, gerealiseerd vanaf 1954), 
het complex van de Nationale Luchthaven 
te Zaventem (M. Brunfaut, G. Bontinck en J. 
Moutschen, 1954-1958), de Heizelpaleizen. 
(J. Van Neck, 1931-1935), de Nationale 
Bank (M. Van Goethem en A. Dumont, 
1948) en de renovatie van de Brusselse 
Beursschouwburg (B-Architecten en DHP 
Architecten, 2003-2004) bestudeerd. 
Daarnaast werd de renovatie van het 
Antwerpse Openluchttheater Rivierenhof 
(ontwerp J. Schellekens 1951-1953, 
renovatie A. Bladt 1995-1997) en het 
complex van deSingel (L. Stynen, 1959 
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en latere uitbreidingen) te Antwerpen 
geanalyseerd, alsook het Musée Royal 
de Mariemont te Morlanwelz (R. Bastin, 
1962-1967) en de  herbestemming 
van de Mechelse Lamotsite (2000-
2006, 51N4E Space Producers en 
Architektenkoöperatief). 

In eerste instantie werd de blik gericht 
op de actoren. De diverse cases tonen 
duidelijk aan dat bij de realisatie van de 
projecten - van concept tot in gebruik name 
en renovatie diverse actoren - gaande 
van politici, architecten, ingenieurs, 
aannemers, investeerders, over 
erfgoedzorgers, gebruikers en bewoners 
en hun verenigingen tot NIMBY’s (not in 
my backyard) en PLIMBY’s (please in my 
backyard) - betrokken waren en die elk 
hun eigen inbreng hadden in de concrete 
realisatie van het project. Bovendien 
toonden de cases ook aan dat het niet 
nieuw is dat overheden via publieke 
architectuur beleidsdoelstellingen 
en politieke, culturele, sociale en 
economische samenwerkingsverbanden. 
Dat bijvoorbeeld ‘typisch’ Belgische 

samenwerkingsverbanden bestonden, 
wordt ondermeer aangetoond in de 
samenstelling van het ontwerpteam 
voor het Luchthavencomplex te 
Zaventem: “Het ontwerp van het nieuwe 
luchthavencomplex werd uitbesteed 
aan drie architecten: Maxime Brunfaut 
uit Brussel, de Vlaamse architect Géo 
Bontinck en de Waal Joseph Moutschen. 
Deze aanstellingen hief de spanningen 
tussen de verschillende gemeenschappen 
op” (Beeckman & Bruch, 2008-2009). 
Daarnaast werd bij de analyse van de 
diverse projecten ook gekeken naar de 
interactie tussen de diverse actoren en de 
impact ervan op het gebouwde resultaat 
en eventuele architectuurbeleid. Dat 
deze interactie verstrekkende gevolgen 
kan hebben, komt duidelijk naar voor 
in de studie van de renovatie van het 
Antwerpse Openluchttheater Rivierenhof 
(OLT): “Bij de eerste offertevraag naar 
de verschillende architecten toe, was 
de hoofdgedachte van de provincie 
Antwerpen [de opdrachtgever], dat een 
ultiem publiekscomfort door overkapping 
van de tribune, de belangrijkste 
factor was voor het slagen van de 
vernieuwingsoperatie” (Geudens & 
Wils, 2008-2009). Op basis van een 
ontwerpwedstrijd werd het bureau Bladt 
Building Engineering (BBE) aangeduid. 
Na een grondig onderzoek van het 
bestaande complex, ontworpen door 
provinciaal architect Jozef Schellekens, 
en na overleg met de opdrachtgever, 
maar ook werknemers van het OLT, 
werd het concept volledig omgekeerd en 
formuleerde BBE een volledig masterplan 
voor de site: “het moeilijk realiseerbare 
idee van de publieksoverkapping werd 
afgevoerd en de podiumoverkapping in 
complexiteit gereduceerd. Hun fi losofi e 
ging er van uit dat het niet alleen belangrijk 
was dat men het betalende publiek 
het nodige comfort biedt, maar dat ook 
de werknemers over degelijke lokalen 
konden beschikken en de artiesten 
in optimale omstandigheden konden 
optreden” (Geudens & Wils, 2008-2009). 
Vervolgens werden de concrete projecten 
en het gebouwde resultaat onder de loep 
genomen om tot slot te refl ecteren over 
de positie van deze projecten in het 
naoorlogse België. 
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MINIMUM HOUSE
1. DESIGN AN ECOLOGICAL MINIMAL 
HOUSE FOR AN ARCHITECT WITHIN 
HIS NATIVE CONTEXT picturing him as a 
29 year old architect, at the starting point 
of his/her career, sharing his/her life with 
a companion, considering having a child, 
wanting to be able to work from home, …
2. RESEARCH THE ARCHITECT’S 
OEUVRE AND BIOGRAPHY by reading 
texts, analyzing his oeuvre, discover his 
concepts, by studying his life. Who was he? 
What’s on his mind?
3. SEE THIS ARCHITECT AS YOUR 
CLIENT
4. DEVELOP THIS HOUSE AS A 
PROTOTYPE AND PRESENT IT ON A FAIR 
FOR NEW WAYS OF LIVING by designing 
a poster on A1 size reaching the essence of 
your design trying to convince young people 
to build it.
5. PROVIDE THE ENTIRE BUILDING 
PLANS FOR THIS HOUSE ON A3 in all its 
aspects: concept, plans, sections, elevations, 
construction, materials, ecological point of 
view, detailing, furniture, lighting, interior 
design, technical equipment, ….

Concerning the house:
-Its surface cannot exceed 80 m2, has two 
bedrooms and a working “zone”
-It needs to be an actualized version of 
possible older concepts
-It needs to answer to the questions and 
needs of the 21st century
-It needs to deal with ecological issues

Sara Maria Jacinto e Silva (Luis Barragan)

Jury fi rst semester with Michèle Geerebaert, Friedl 
Decock, Geert Pauwels en Hera Van Sande
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Dries Ceuppens (Sergison and Bates)

Patrick Van Walleghem (Sverre Fehn)
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Dieter Van De Velde (Peter Zumthor)

Malgorzata Kotula (Peter Zumthor) 

Liese Somers (MVRDV)

Melina Blancken (Gigon & Guyer)Yuki Suzuki (Tadao Ando)

Jan Roekens (SANAA)
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Martyna Koziol (Odile Decq)
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Wim Ost (Peter Zumthor)

Beata Lisiewska (Robert Konieczny)

Kitty Zenner (Jean Prouvé)

Wojciech Dziadkowiec (Le Corbusier)
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Nous imaginons pour ce programme que la 
Ville de Bruxelles déciderait, en partenariat 
avec la Région de Bruxelles Capitale, 
d’édifi er un centre d’information dédié à 
son rôle de ville et de capitale. Ce bâtiment 
servirait de lieu d’accueil aux visiteurs. Le 
lieu proposé est un terrain en friche, situé 
rue Montagne de la Cour.

Hannah Vanhee

Dries Ceuppens
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Dries Ceuppens

Jan Roekens, Valentine Vereecke

Liese Somers, Dieter Van De Velde, Yuki Suzuki

Patrick Van Walleghem
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CHURCHILL SITE IN OOSTENDE
De projectontwikkeling op de Churchillsite 
beoogt een reconversie van een heden 
desolaat terrein ten behoeve van 
woningbouw. Het project omhelst het 
schiereiland naast het station, omgeven door 
het Montgomerydok en de havengeul. De 
havenfuncties zijn er grotendeels verdwenen 
: het goederenvervoer verloopt via ‘De Bolle’ 
en een aantal gebouwen en parkings staan 
leeg door het vertrek van Hoverspeed. 
Het is een unieke gelegenheid om gans 
de stationsite, als poort tot Oostende, in 
ogenschouw te nemen en te herdenken.

Juryleden: Filip Vanhaverbeke, Sofi e Rédelé, Francis 
Geldof, Jonas Lindekens, Geert Pauwels, Hera Van Sande

Emilie Ruys, Hannah Vanhee

Wim Ost

Dorien Aerts, Anna Kobiak, Kitty Zenner

Zehra Eryürük, Romy Van Gaever, Nina Deboeck
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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 plausibe-le 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?

De oefening van dit jaar was gewild 
dubbelzinnig: het onderzoeksgebied was 
de erg geliefde tuinwijk Matadi (interbellum) 
aan de rand van Leuven. De studenten 
konden alle denksporen exploreren: volledig 
afbraak, punctuele ingrepen, renovatie…
Een bijzonder lastige opgave want iedere 
uitwerking werd geconfronteerd met de grote 
woonkwaliteit van de bestaande wijk.

De analyses van knelpunten en kansen 
waren gelijklopend bij de meeste studenten 
(FIG. 1).
Het ontwerpend onderzoek bracht echter 
volstrekt verschillende denkbeelden naar 
boven: wederopbouw met zogenaamde 
“Zeilenbouw” (parallelle strips van 
zuidgerichte grond-gebonden woningen met 
tuin, FIG. 2), een tapijt van patiowoningen 
in contrast met vrijstaand urban villa’s in 
het groen (FIG. 4), of nog een patchwork 
van specifi eke plekken (FIG. 3). Bijzonder 
merkwaardig was het onderzoek van 
Malgorzata Kotula: ze bedacht een punctuele 
verdichting met kleine torentjes (FIG. 5) die 
gaandeweg de wijk zouden transformeren 
(FIG. 6), met een verrassend eindresultaat 
voor gevolg (FIG. 7).

FIG. 3 Pieter Herthogs
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FIG. 1 Els Kegels

FIG. 2 Liesbeth Dekeyser
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FIG. 7 Malgorzata Kotula

FIG. 4 Martyna Koziol
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FIG. 6 Malgorzata Kotula

FIG. 5 Malgorzata Kotula
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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.

Gezien het sterk technisch profi el 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.

BASISSCHOOL TE APPELTERRE

In de architectuur wordt gelaagdheid van ruimten 
en het spel tussen zien en gezien worden 
vooropgesteld. Net zoals het dorpsweefsel 
gekenmerkt wordt door een sterke gradatie 
tussen openheid en intimiteit van ruimten (drukke 
hoofdwegen-smalle steegjes-landwegen) heeft 
ook de schoolarchitectuur een grote variatie aan 
ruimten met een eigen intimiteit of openheid. 
De dakspeeltuin biedt leerlingen een zicht over 
de speelplaats en de achterliggende vallei van 
de Opphembeek met historische windmolen en 
uitgestrekte velden. In de ondergrondse overdekte 
speelplaats wordt daarentegen bescherming en 
intimiteit gecreeerd die aanleunt bij de primitieve 
ruimtelijke ervaring van een grot: vloer, wanden en 
plafond worden in baksteen afgewerkt. Ommuurde 
patio’s geven leerkrachten en leerlingen hun 
eigen afgeschermde buitenruimte met opnieuw 
visuele transparantie door openingen in de muur 
of vermazing van het metselwerk. De gevels 
krijgen bewust een dubbelzinnig karakter en laten 
geenszins vermoeden welke ruimtes zich er achter 
bevinden; binnenruimten, buitenruimten, klassen 
of zalen?

Het gebruik van baksteen verwijst op een subtiele 
manier naar de traditionele baksteen-architectuur 
in de omgeving en roept een zekere vertrouwdheid 
op. Anderzijds wordt het materiaal samengesteld 
op een eerder ongewone manier. De bakstenen die 
af en toe uit het gevelvlak uitspringen verhogen de 
ruwheid en tactiliteit van de gevel. Verder worden 
bakstenen in verschillende aardetinten, willekeurig 
gecombineerd. Het langwerpig, plat steenformaat 
(290x90x40) in een strekverband met 1/4 overlap 
benadrukt de horizontaliteit van de gebouwen.

De massiviteit en zintuiglijkheid van baksteen 
worden in dit ontwerp ten volle benut. Het 
massieve wordt in de gevel versterkt doordat grote 
raamopeningen verborgen zitten achter  vermaasd 
metselwerk of fl exibele zonnewering.

Sarah Melsens
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HERBESTEMMING JOSEPH LEMAIRE SANATORIUM 
TE TOMBEEK

Jonge monumenten, zoals het Joseph Lemaire 
Sanatorium te Tombeek, staan de laatste jaren steeds 
meer in de kijker. Hun bescherming en instandhouding 
zijn echter nog geen evidentie. Zowel op architectonisch 
als technisch vlak roepen deze jonge monumenten nog 
heel wat vragen op. 
Het Lemaire sanatorium is een modernistisch topstuk 
dat al jaren staat te verkommeren. Een hergebruik en 
renovatie van het gebouw dringen zich op om verder 
verval te vermijden. Bij een grondige renovatie van 
dergelijk monument kan men niet over één nacht ijs 
gaan en is er nood aan een grondig vooronderzoek. De 
keramische tegels waarmee het sanatorium bekleed is, 
bepalen niet alleen het beeld van het bouwwerk, maar 
vormen tevens één van de grootste problemen. 
Bij een herbestemming tot woon- en zorgcentrum 
wordt het gebouw en zijn gevelbekleding gerenoveerd. 
Mogelijke oplossingen en herstelscenario’s worden 
in mijn meesterproef voorgesteld, samen met een 
ontwerpvoorstel.

Liesbeth Dekeyser

Het Joseph Lemaire sanatorium is sinds 1993 beschermd 
als monument en staat intussen al 20 jaar leeg. De architect, 
Maxime Brunfaut, baseerde zich voor zijn ontwerp op 4 
basisprincipes: licht, lucht, rust en transparantie.

Het gebouw bestaat uit 2 orthogonaal geplaatste vleugels. 
Bij de herbestemming tot woon- en zorgcentrum kunnen 
de verblijfsruimtes ondergebracht worden in de hogere 
langsvleugel. De medische- en ontspanningsvoorzieningen 
vinden een plek in de lagere dwarsvleugel.

Aan de buitenzijde van het gebouw worden de ingrepen tot een minimum beperkt. De oude opslagplaatsen of depots worden 
omgevormd tot servicefl ats. De terrassen worden afgebakend door stalen pergola’s.

Dankzij de ligging op een sterk hellend terrein ligt een 
gedeelte van het gebouw ondergronds. De bovengrondse 
ruimtes baden in licht, deze omvormen tot aangename 
kamers vormt dus geen probleem. De ondergrondse 
ruimtes bezitten dan weer andere kwaliteiten.
Een zicht op de ondergrondse gang van de servicefl ats. 
Via lichtstraten in het plafond valt er voldoende natuurlijk 
licht binnen.
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De opgevouwen luifel maakt van de cafetaria een 
buitenruimte. Het pad van de luifel tijdens de vouwing 
bepaalt de randen van de balkons.

SPORTCOMPLEX, EILANDJE, ANTWERPEN

In het kader van de heropbouw van het Eilandje in 
Antwerpen zorgt het sportcomplex, in functie van 
de nieuwe woningen, voor sport en ontspanning in 
de buurt en tevens een plaats voor evenementen tot 
2000 toeschouwers. Het complex is voorzien van 
een sportveld (45x28m), 4 squashbanen, een grote 
fi tnessruimte en een grote sauna met massagetafels 
en jacuzzi’s. Door het openvouwen van de gevel kan 
de cafetaria, afhankelijk van het weer, transformeren 
van een binnen- naar een buitenruimte, en omgekeerd. 
De krommingen aan de balkons van de cafetaria 
en het restaurant worden bepaald door het pad 
dat de structuur afl egt tijdens het opvouwen. Een 
softwaretool geeft deze paden in functie van de vorm 
van de confi guratie.
Deze opvouwbare staafstructuur wordt morfologisch 
over heel het gebouw doorgetrokken en opgevuld met 
translucente ETFE-kussens. Deze zorgen voor een 
natuurlijke lichtkoepel en weren de, voor sporters en 
toeschouwers storende, zonnestralen.
Om de transparantie loodrecht op de kade zoveel 
mogelijk te bevorderen, worden de zijgevels volledig 
in glas verwerkt en de functies die gesloten ruimten 
vereisen (kleedkamers, opslag, …) onder het gebouw 
georganiseerd. Structurele herhalingen worden om die 
reden ook, zoveel mogelijk geëlimineerd.

Ken Geudens

Snede van het gebouw benadrukt de twee volumes 
achter de tribune en de overspanning van het 
speelveld. 

Het sportcomplex wordt in heel de overspanning overdekt 
met een structuur, gebaseerd op de opvouwbare 
cilindrische confi guratie. Deze staafstructuur is opgevuld 
met translucente ETFE-kussens. De zijgevels worden 
volledig transparant gehouden om het zicht met het 
water te versterken.

Een spant, gebaseerd op de opvouwbare confi guraties, 
overbrugt een overspanning van 60m. De grootste 
staafdiameter is 40cm.
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Inplanting nieuwe volumes ten opzicht van bestaande 
toestand

Overzicht van de site na de renovatie    

Inkomgebouw wordt kiosk   

Nieuwe inrichting kleedkamers openluchtzwembad  

RENOVATIE VAN HET ZWEMSTADION IN HET BLOSO-
DOMEIN IN HOFSTADE

De site bestaat uit een openluchtzwembad, een 
cafetaria- en een kleedkamergebouw ontworpen 
door Charles van Nueten in 1939. In 1955 werd het 
zwemstadion uitgebreid door architect Onckelinckx 
met een waterzuivering en een inkomgebouw. In 1978 
moet het zwemstadion echter zijn deuren sluiten en 
geraakt het in verval. De uitroeping tot beschermd 
monument van het originele zwemstadion van Charles 
van Nueten heeft hier tot op vandaag niets aan kunnen 
veranderen.

De renovatie van het zwemstadion zal een 
functieverandering met zich meebrengen. Er wordt een 
wellness-centrum, inclusief fi tness, hotel en restaurant 
ingebracht. Het openluchtzwembad en de terrasen er 
rond blijven bewaard.
De bestaande gebouwen zijn beperkt in omvang en 
vorm en waarom daarom uitgebreid met twee nieuwe 
gebouwen. Deze worden achteruit geschoven ten 
opzichte van de bestaande toestand en zo geplaatst om 
lokaal meer privacy te bekomen rond het zwembad. Het 
eerste gebouw is een laag balkvormig volume, waarin 
zich een hotel bevindt toegankelijk via een centrale 
lobby. Het restaurant, het andere nieuwe gebouw, 
wordt uitgewerkt op meerdere niveaus. Zo ontstaat een 
panoramisch dakterras op de bovenste verdieping. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de gesloten 
zone, met sanitair, personeelsruimtes en de keuken en 
de open ruimte waar zich de bar en de eetzaal bevindt.

Els Kegels                                                                                 

Hotel met centrale lobby vanaf zwembad 

Fitness met trap naar dakterras  
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De legerbarak bestaat uit een indrukwekkende houten 
structuur, waarbij door tijdsdruk op de werf gekozen werd 
voor hergebruik van materialen. De site is omringd met 
allerhande groen en een rustige woonwijk.

Beide loodsen zijn gelegen rond een centraal binnenplein. 
Hier wordt tevens het restant van een ingestorte barak 
archeologisch blootgelegd. Binnen deze resterende 
funderingsmuren kan men aangenaam en beschut zitten.

De nieuwbouw wordt volgens een gelijkaardige 
loodstypologie als de legerbarak uitgewerkt.

De barak wordt herbestemd tot foyer en 
tentoonstellingsruimte. De implementatie van een glazen 
box, creëert een binnenklimaat in de niet- geïsoleerde 
loods. De toevoeging van een nieuwe stalen structuur, 
moet elk spant ondersteunen. Deze versteviging blijft 
duidelijk zichtbaar, zodat de originele houten structuur er 
van onderscheiden kan worden.

De nieuwbouw wordt gepositioneerd op de footprint van een 
loods uit de vroegere kazerne. Dit centraal gelegen, ruime 
gebouw geeft mensen de mogelijkheid om voorstellingen te 
geven of om feesten in te organiseren.

HERBESTEMMING VAN EEN HOUTEN MILITAIRE 
CONSTRUCTIE UIT WO I TE JABBEKE 

De legerbarak werd, samen met een gelijkaardige 
barak en enkele andere constructies, tijdens de Eerste 
Wereldoorlog opgetrokken door het Duitse leger te 
Jabbeke. Vanuit deze kazerne, transporteerden ze 
voorraden en munitie naar het front. 
In 2008 besloot het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed de legerbarak op de voorlopige 
lijst van beschermde monumenten te plaatsen. 
Momenteel staat de constructie er verwaarloosd bij 
en is het schadebeeld van deze loods aanzienlijk. 
Een herbestemming voor bepaalde civiele doeleinden 
zou niet alleen praktische aspecten oplossen, maar 
ook de tijdelijke militaire constructies uit de oorlog 
heropwaarderen.

Nienke Van Ertvelde                                                                                
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SPORTCENTRUM AAN DE KAAIEN IN ANTWERPEN

Het gebouw is opgedeeld volgens twee volumes. Ten 
eerste is er een grote sportzaal met tribune en de nodige 
kleedruimte en circulatieruimten. De overkapping 
van de zaal gebeurt met een lichtgewicht constructie 
bestaande uit een reeks boogstructuren volgens het 
“tensairityprincipe”, een recente ontwikkeling op het 
gebied van pneumatische constructies, met ertussen 
een gespannen membraan. Het andere gebouwdeel is 
een hoger gelegen balkvormig volume dat uitgevoerd 
is als grote vakwerkligger en aanvullende functies 
herbergt. Aan één zijde zweeft dit volume boven de 
kaaivlakte uit, terwijl het aan de andere kant aansluiting 
heeft met het zaalvolume en meer bepaald de algemene 
inkom en de tribunes. 

Voor het theoretisch luik van de meesterproef werd 
er een experimenteel onderzoek naar het gedrag 
van parabolische tensairitybogen gevoerd. Een 
tensairityboog is samengesteld constructie-element 
bestaande uit een smalle gebogen staalprofi el (of 
profi elen) vastgehecht aan een buisvormig pneumatisch 
opgespannen membraan. De invloed van onder andere 
luchtdruk, type staalprofi elen, pneudoorsnede, vorm op 
het knik- en vervormingsgedrag van deze constructies 
werd bestudeerd onder zowel verdeelde belasting als 
puntlast en voor bogen met verschillende hoogte.

Bart Wils                                                                               

Overzicht van de draagconstructie. De zaal wordt overspannen door een draagstructuur van tensairitybogen. Het balkvormig 
volume is uitgevoerd als vakwerkligger.

Foyer in het balkvormig gebouwvolume boven de inkom 
van het sportcentrum.

Zicht op het gebouw langs de straatkant.

onderzoeksresultaten: vervormingen in een tensairityboog
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FLOW CONCEPT

The topic of my fi nal project is a topic of international 
competition for students and architectural offi ces- 
Flow Concept. The main objective of the competition 
is to deliver the new urban proposal for the canal of 
Brussels. Besides the architectural design which 
is required from the side of organisators the main 
scope is to present complex urban solution for a 
city and present a strategy of development. As in all 
urban planning competitions the crucial part refers 
to analyses and maps which show the complexity of 
problems. 

As my fi nal project I present the part “after”- architectural 
design. The area of my development is a centre part of 
canal in the proximity to the city centre. The idea of 
picturing the city as urban stage is the main stream for 
the centre part. The role of audience has been played 
by the eastern bank of canal- centre district. The stage 
is western bank of the canal- Anderlecht district. 
The introduction of new developments takes place on 
several areas, which have been chosen as the most 
neglected parts of the canal.

Kotula Malgorzata                                                                
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“VORM EN MAAT”: 
MET DANK AAN 
HENDRIK HENDRICKX...

In 1998, ter gelegenheid van een confe-
rentie in Bologna, maakte ik kennis met 
Hendrik Hendrickx. Op “wat” ik geduren-
de mijn laatste 15 jaar aan de VUB we-
tenschappelijk wilde doen, kreeg ik in de 
donkere “wine bars” plots het antwoord 
op de voor een ingenieur essentiële 
vraag “hoe”. 
Een toevallige ontmoeting lag aldus aan 
de basis van mijn “derde leeftijd” in de 
research én van een (ver)nieuw(d)e visie 
op de materiële wereld.
Tien jaar later werden aan de VUB twee 
baanbrekende doctoraten verdedigd (Ca-
roline Henrotay en Wim Debacker), niet 
toevallig beide met Hendrik als (co-)pro-
motor: het zijn één voor één zijn weten-
schappelijke “testamenten”.
De essentie van zijn boodschap is een-
voudig te begrijpen: elk (bouw)systeem 
moet een aantal kenmerken vertonen om 
het economisch, maar ook ecologisch 
en dus maatschappelijk verantwoord 

te maken: aanpasbaarheid, fl exibiliteit, 
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid zijn 
er maar enkele van. Deze karakteristie-
ken moeten ook teruggevonden worden 
op drie schalen of niveau’s: materiaal, 
bouwcomponent en artefact.
De grote bijdrage van Hendrik Hendrickx 
is om, samen met zijn “4D” onderzoeks-
ploeg, aangetoond te hebben hoe dit op 
oa. het niveau van de bouwcomponent 
kan gerealiseerd worden.
Ik ben hem zeer dankbaar dat hij zijn me-
destanders de weg getoond heeft naar 
een meer zinvolle invulling van onder-
zoek, door resoluut de overstap te doen 
van “techne” naar “episteme”.
Een welverdiend pensioen voor de boeg, 
Hendrik, maar onze onderzoeksgroep 
blijft leven en zal zeker nog dikwijls be-
roep doen op je kennis, kunde en vriend-
schap. Met dank, makker, dat ik van col-
lega naar vriend mocht evolueren...
W. Patrick De Wilde
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januari    -    februari    -    maart    -    april    -    mei    -    juni    -    juli    -    augustus

Een vruchtbaar jaar voor de vakgroep architectonische ingenieurswetenschappen:

2008
september            -            oktober            -            november            -            december

2009

22/02
Lisa Wastiels
Naam: Toone
Gewicht: 3800 g
Lengte: 52 cm

23/03
Inge Bertels
Naam: Marie
Gewicht: 3550 g
Lengte: 52 cm

04/09
Tom Van Mele
Naam: Scissor-hinged 
Retractable Membrane Roofs
Gewicht: 200 gram
Lengte: 216 p.

03/04
Niels de Temmerman
Naam: Silas
Gewicht: 2300 g
Lengte: 47 cm

19/12
Hera Van Sande 
Naam: Kunio Maekawa. 
A Japanese Modernist is 
Search for Architectural 
Identity
Gewicht: 870 gram
Lengte: 482 p.

17/01
Jonas Lindekens
Naam: Sus
Gewicht: 2700 g
Lengte: 47 cm

VR
U

C
H

TB
A

A
R

03/09
Caroline Henrotay
Naam: A contribution 
to a sustainable and 
integrated design 
approach
Gewicht: 400 gram
Lengte: 500 p.
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de 
Vakgroep Architectonische Ingenieurs-
wetenschappen in het voorjaar haar 
Architectuurmaand rond het thema 
‘architectural engineering’. Gedurende drie 
weken wordt de spanning tussen architectuur 
en ingenieurskunst aangekaart aan de hand 
van een lezingenreeks en een aantal ludieke 
opdrachten en uitdagingen.
De uitdagingen en de lezingen staan telkens 
in het teken van één van de onderzoekspolen 
van het æ-lab namelijk Lichtgewicht 
Constructies, Reconversie en 4Dimensionaal 
Ontwerpen. Naast het bevorderen van de 
contacten tussen de studenten onderling, 
evenals met de docenten en assistenten, 
biedt de architectuurmaand tevens de 
mogelijkheid om de studenten te betrekken 
bij de onderzoeksactiviteiten van het æ-lab.

Lichtgewicht constructies
Op dinsdag 3 maart werd het startschot 
van de architectuurmaand gegeven met 
een lezing rond het onderzoeksthema 
‘lichtgewicht constructies’. Rolf Luchsinger, 
hoofd van het EMPA-Center for Synergetic 
Structures (Zurich, Zwitserland), lichte het 
concept en de mogelijkheden van Tensairity 
structuren toe. 
Deze lezing werd op donderdag 5 maart 
aangevuld met een opdracht die zich 
toespitste op de constructie van een 
tensegrity structuur. Dit is een structuur die 
uitgaat van een evenwicht tussen trek- en 
drukbelastingen. De trekkrachten worden 
opgevangen in fl exibele trekelementen 
terwijl de drukkrachten worden opgevangen 
door (stijve) drukelementen. De uitdaging 
bestond eruit om op basis van houten staven 
en touw, met een minimum aan materiaal, 
een zo hoog mogelijke structuur te bouwen. 

4Dimensionaal Ontwerpen
De tweede week van de architectuurmaand 
stond in het teken van 4Dimensionaal 
Ontwerpen. Wim Debacker en Caroline 
Henrotay, twee jonge onderzoekers 
die recent hun doctoraat afrondden 
respectievelijk aan de vakgroepen MeMC en 
Architectonische Ingenieurswetenschappen, 
stelden tijdens hun lezing een alternatieve 
en meer dynamische kijk op architectuur 
voor. 
De 4D opdracht spitste zich toe op de 
constructie van een zo groot mogelijk 

zelfdragende overspanning die is opgebouwd 
uit kartonnen elementen. De nadruk 
wordt gelegd op het ontwikkelen van een 
systematiek in de gebruikte elementen en 
verbindingen, die het moet mogelijk maken 
om de elementen in een andere confi guratie 
te hergebruiken en hercombineren. De 
beperkte stijfheid van het dunne karton en 
het vereiste zelfdragende karakter van de 
overspanning dwingen de studenten om na 
te denken over structurele principes.

Reconversie
De laatste opdracht ‘Kleur bekennen’ bestond 
uit twee onderdelen: een architectuurquiz en 
het memoriseren en herkennen van kleuren. 
De studenten kregen 15 afbeeldingen van 
historische gebouwen, de namen van deze 
gebouwen, de plaatsnamen, de bouwdatum 
en de architect. Voor elk gebouw waaraan de 
juiste naam, architect, datum en plaatsnaam 
werd verbonden, verwierven de studenten 
punten. Tijdens het tweede deel van de 
opdracht moesten de studenten in een 
aparte ruimte een kleur memoriseren, deze 
nadien vergelijken met een kleurenpallet 
en de juiste kleurencode geven. Hoe meer 
punten tijdens de architectuurquiz werden 
verworven hoe groter het aantal keren dat 
de studenten de te herkennen kleur mochten 
gaan bekijken.

Werner Lorenz van de Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus (Duitsland), 
sloot, op donderdag 19 maart, de 
architectuurmaand af met een voordracht 
waarin hij besprak hoe cultureel waardevolle 
20ste eeuwse bouwwerken respectvol 
kunnen worden bewaard en herbruikt.
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BIM LEZINGENREEKS
In samenwerking met het Netwerk 
van Architectuurscholen van Brussel 
organiseert het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) jaarlijks activiteiten 
rond het thema duurzaamheid. Dit jaar 
werd in samenwerking met Recyclart een 
lezingen-/debattenreeks georganiseerd 
die geïnspireerd werd door het concept 
“speed dating”.  Per avond stelde een 
architectuurinstelling een aantal sprekers 
voor die hun visie over duurzaam bouwen 
presenteerden. De presentaties werden 
gevolgd door korte debatten.

Op 23 april sloot de vakgroep Archi-
tectonische Ingenieurswetenschappen 
van de Vrije Universiteit Brussel de 
debattenreeks af onder de titel “Sustain 
dynamics”. Samen met hun 4D collega’s 
dr. Elma Durmisevic (4D architects, 
Amsterdam - TU Delft) en  Thomas 
Lommee (Intrastructures) hebben prof. 
Hendrik Hendrickx (VUB-ARCH) en 
dr. Caroline Henrotay (VUB-ARCH) 
hun visie en hun werk rond het thema 
'4Dimensional Design' toegelicht. 
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Vreemde stad, Glasgow. Ieder tijdperk wist 
zorgvuldig de sporen van het vorige uit. Met de 
opkomst van de industriële revolutie werd de 
middeleeuwse radioconcentrisch stad zo goed 
als volledig vervangen door een dambordpatroon: 
een stadsplattegrond die zoveel geschikter bleek 
voor vastgoedontwikkeling en industrialisatie. 
Deze onbezonnenheid is er vandaag ook nog en 
genereert een gefragmenteerd stadslandschap 
op waar oud en nieuw onverschillig naast elkaar 
staan (oud en nieuw).

De dualiteit van de extreem liberale negentiende-
eeuwse maatschappij is overal zichtbaar. De 
Merchant City getuigt van de stuitende rijkdom 
van grote handelsmaatschappijen (City Hall) 
terwijl we nog talrijke armoedige Tennement 
Houses aantreffen in de negentiende-eeuwse 
buitenwijken (Ibrox).

Dezelfde dualiteit duurt voort: de overheid 
investeert vandaag massaal in het openbaar 
domein… op plaatsen waar de vastgoedmarkt 
op volle toeren draait.
Langsheen het hele heraangelegde rivierfront 
verrijzen diverse private woningbouwprojecten. 
Ze worden begeleid door prestigieuze 
projecten zoals het BBC hoofdkwartier (David 
Chipperfi eld) of het transport museum in 
aanbouw (Zaha Hadid). De kwaliteit van de 
private ontwikkelingen is echter mager. De 
Future Homes, die representatief hadden 
moeten zijn voor het toekomstige bouwen en 
wonen, vertonen al ernstig verval ook al zijn ze 
amper tien jaar oud.
In de verpauperde sociale woonwijken uit de 
jaren zeventig echter is van investeringen 
in het openbaar domein niets te zien. Er is 
geen markt voor arme mensen. Vervallen 
groepswoningbouw, verwaarloosd groen, lawaai 
van de autosnelweg in de achtertuin…
Wat een schrijnend contrast met het feestelijk 
verlichte toeristische stadscentrum.

Gelukkig is er Mackintosh met zijn haast 
vrouwelijke elegantie: we bezochten het mooie 
Glasgow Institute of Art, en het House for an Art 
Lover…
Gelukkig zijn er vandaag ook moedige architecten 
die met veel engagement werken voor hun 
publiek: de rondleiding in de Hazelwood School, 
een instelling voor autistische kinderen, was een 
ware verademing.
En dan is er de donderdagavond. De winkels zijn 
langer open. Een uitbundige massa stort zich 
zorgeloos in het hoogfeest van consumptie.

86



G
la

sg
ow

A
R

C
H

IT
EC

TU
U

R
R

EI
S 

 M
ar

c 
M

ar
te

ns

87



van studenten als van cursussen. Zo gaan twee 
cursussen die ik gekozen heb het over de grens 
in Polen zoeken met Wroclaw & Krakau (geen 
betere manier trouwens om contact te leggen met 
de Duitse medestudenten dan door een intensieve 

ontwerptweedaagse ter plaatse in Wroclaw…).  
Maar niet alles wordt zo ver gezocht, zo komt 
er nog een onderzoek aan over de invloed van 
de DDR-periode in het huidige Cottbus. Veel 
interessante thema’s dus en heel veel te doen. Tel 
daarbij nog dat ik met mijn studentenkaart gratis de 
trein kan nemen naar Berlijn, Dresden en de ganse 
regio Brandenburg én dat de internationale dienst 
verschillende uitstappen organiseert (Potsdam, 
driedaagse in Weimar…) en het wordt duidelijk dat 
ik mij hier geen seconde zal vervelen. 
Vijf maand van nieuwe indrukken, werken, 
streekbezoeken, leren, feesten… vijf maand 
genieten… het zal te snel weer gedaan zijn…
Haaike Peeters 
Vanuit Cottbus
http://haaike-btucottbus.blogspot.com/

Brussels is not only the paradise for studying 
law, European relations or languages. Since the 
diversity in urban structure and great mix of styles 
it’s  also a perfect place for studying architecture. 
Diversity of Brussels doesn’t end on buildings. The 

mix of nations followed by the mix of culture makes 
the city truly unique. 
After more than half a year living here I discovered 
the places, the people and the Belgian food. 
The most impressive part of my experience was  

Enkele getuigenissen ....

Pretoria, wat een verschil met een Europese stad, 
veel lanen met rijen Jacaranda’s. Grote, groene 
campus met zeer veel studenten. Diversiteit alom 
niet alleen qua bevolking, maar ook verschil in 
stadsopbouw, het gaat er van zeer rijke buurten 
naar informal settlements (sloppenwijken) in de 
townships, soms zelfs vlak naast elkaar.
Wat maakt het hier zo boeiend om te studeren? De 
totaal andere aanpak dan in Brussel.
Veel sitebezoeken, grondig onderzoek naar 
context en omgeving. Er wordt gekeken naar de 
noden van de plaatselijke bevolking en er wordt 
rekening gehouden met hun meningen.
Het hoogtepunt van de Housing topic die we 
hier volgden, was een interventie in de township 
Mamelodi in Pretoria.

Door de interventie uit te voeren, het bouwen van 
mobiele winkelstanden voor de lokale bevolking, 
leerden we dat dergelijke interventies niet van 
grote schaal hoeven te zijn om toch betekenisvol 
te zijn. Het feit dat je de mensen leert om beter en 
creatiever om te springen met de materialen die 
ze reeds voorhanden hebben is in dit opzicht veel 
belangrijker.
Een ervaring die voor herhaling vatbaar was!
Buiten het harde werk hebben we hier natuurlijk 
ook ontspanning en Zuid-Afrika is echt de 
moeite om te verkennen. Je vindt hier alles: 
groene berglandschappen, savanne, supermooie 
stranden, kliffen, mooie steden zoals Kaapstad 
en Pietermaritzburg, te veel om te ontdekken in 5 
maanden!
Kostas Anastasiades en Haike Bulinckx
Vanuit Pretoria

“Ah, op Erasmus. Tof! Naar waar? Cottbus.  
Wat? Waar ligt dat ergens?”
Zo klonk meestal de eerste reactie op mijn 
Erasmusbestemming en inderdaad, Cottbus is 
niet direct de meest bekende plek (als antwoord 
op de vraag trouwens: halfweg tussen Berlijn & 
Dresden en vlakbij de Poolse grens), maar dat 
betekent niet dat er hier niet veel te doen is. De 
universiteit is heel internationaal, zowel op gebied 
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Internationale uitwisselingen

In 2008-2009 weken de studenten alle 
windrichtingen uit om gedurende 1 semester 
in het buitenland te studeren. De studenten 
van het eerste masterjaar Kostas en Haike 
vertrokken richting Zuid-Afrika (University of 
Pretoria), Iris en Britt verbleven in Madrid 
(CEU San Pablo), Ipek en Dilek zijn de 
eerste zending naar Istanbul (Istanbul Teknik 
Universitesi), Haaike is te gast in Duitsland 
(BTU Cottbus) en James reisde noordwaarts 
richting TUEindhoven. 

De lege stoelen werden opgevuld door 
Portugese, Poolse en Duitse studenten: 
Sara Jacinto en Carolina Freitas Ladeira 
van de Universidade Tecnica de Lisboa te 
Portugal, Martyna Koziol, Beata Lisiewska, 
Malgorzata Kotula en Wojciech Dziadkowiec 
van de Politeknika Slaska in Gliwice te Polen, 
Melina Blancken en Jennifer Koch van de 
Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus te Duitsland.

Bi-diplomering

Studenten François en Mieke bijten de spits 
af in het bi-diplomeringsakkoord met de 
Université Libre de Bruxelles (ULB). Beiden 
brengen ze hun volledige 3de Bachelor en 
1ste master door aan de ULB. Wanneer ze 
na twee jaar terug komen en afstuderen in 
de tweede master, zullen ze een diploma van 
zowel de Vlaamse als de Waalse overheid 
ontvangen.

 

exploring the cultural offer of the city. The easy 
access to knowledge and many opportunities 
after graduating from the university make the 
city extremely attractive for students from 
countries like Poland.  
Malgorzata Kotula (Politeknika Slaska)
From Brussels

Hola! Qué tal? Todo bien aqui en Madrid! Toen 
we hier voor het eerst aankwamen, met het 
gedacht om een rustiger studentenbestaan te 
leiden na het drukke eerste semester in Brussel, 
waren we blijkbaar helemaal vergeten dat we 
in het land van de architecturale grootheden 
beland waren: Gaudi, Rafael Moneo, Alejandro 
de la Sota, Saenz de Oiza,… . Architectuur 
zegeviert hier in alle aspecten van zijn bestaan: 
handgemaakte schetsen op ‘croquis’papier, 
perspectieven, plannen en snedes, grafi sche 

hoogstandjes en prachtige jurypanelen. We 
werden ondergedompeld in een kunstzinnige 
wereld die voor ons –tot dan toe- onbestaande 
was en oh zo fascinerend is! Buiten de ‘kijk-en-
leer”methode op de unief die de proffen ‘Las 
Chicas Belgas’ aangemeten hebben, genieten 
we hier van de klasuitstapjes naar Salamanca, 
El Escorial, Villanueva de la Cañada, de route 
van Don Quichote,… en de nodige siësta’s in 
het park en de fi ësta’s met sangria’s, mojito’s 
en tapas. 
PS. Dit zullen we alvast nooit meer vergeten;
Dixit onze prof van Proyectos: “Britt y Iris, 
no olvide! Los españoles dibujen CON LA 
MANO!” 
Hasta luego!
Britt Christiaens en Iris Depoorter
Vanuit Madrid
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BACHELOR 
of Science in ingenieurswetenschappen: 
ARCHITECTUUR

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

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

In de 3de bachelor en in de masterjaren 
wordt aan de studenten de kans geboden 
hun talenkennis aan te scherpen: enkele 
vakken uit het curriculum worden in het 
Frans of het Engels gedoceerd, ofwel aan 
onze instelling ofwel aan de ULB, wat door 
de studenten over het algemeen als zeer 
verrijkend wordt ervaren.

MASTER 
of Science in ingenieurswetenschappen: 
ARCHITECTUUR

In de tweejarige masteropleiding 
kunnen studenten hun eigen interesses   
onderbouwen door te kiezen voor het 
profi el ‘architectonisch ontwerp’ of het 
profi el ‘bouwtechnisch ontwerp’. De twee 
profi elen 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. 

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 refl ectie. 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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1ste Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 1 (3SP) I. Bertels, BEELD, VORM EN KLEUR 1 (4SP) A. Verdonck, 
LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) J. Van Bendegem, BOUWTECHNOLOGIE 1 (4SP) I. Wouters, 
ONTWERPMETHODIEK 1 (12SP) H. Hendrickx, INFORMATICA (4SP) J. Tiberghien, WISKUNDE : CALCULUS, 
MEETKUNDE EN LINEAIRE ALGEBRA (15SP) M. Sioen, CHEMIE: STRUCTUUR EN TRANSFORMATIES VAN 
DE MATERIE (6SP) R. Willem, MECHANICA 1 (5SP) D. Lefeber 

2de Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURTHEORIE 2 (3SP) T. Coomans, BEELD, VORM EN KLEUR 2 (3SP) A. Verdonck, LICHT- 
EN VERLICHTINGSTECHNIEK: GRONDSLAGEN ELEKTRICITEIT, LICHT EN VISUELE OMGEVING (6SP) 
P. Rombauts, BOUWTECHNOLOGIE 2 (4SP) I. Wouters, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 1 (4SP) 
M. Mollaert, ONTWERPMETHODIEK 2 (12SP) A. Verdonck, WISKUNDE: VOORTGEZETTE ANALYSE 
(6SP) S. Caenepeel, FYSICA (5SP) H. Vanherzeele, MECHANICA 2 (3SP) D. Lefeber, THERMODYNAMICA 
(3SP) S. Bram, MATERIAALKUNDE (4SP) H. Terryn, MECHANICA VAN MATERIALEN, VLOEISTOFFEN EN 
CONSTRUCTIES (5SP) D. Van Hemelrijck

3de Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURTHEORIE 2 (3SP) T. Coomans, HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 2 (DE L’ANTIQUITÉ 
AU 19IÈME SIÈCLE) (4SP) (ULB, S. Vanbeveren), BOUWTECHNOLOGIE 3 (3SP) I. Wouters, 
ONTWERPMETHODIEK 3 (12SP) H. Apelt, RUIMTELIJKE PLANNING 1 (3SP) M. Martens, STABILITEIT 
DER BOUWWERKEN 1 M.I.V. EUROCODES (8SP) W. De Wilde, VORM-ACTIEVE CONSTRUCTIES 1 (4SP) 
M. Mollaert, BOUWFYSICA 1 (5SP) M. Mollaert, BOUWMATERIALEN (6SP) J. Wastiels, ELASTICITEIT EN 
STERKTELEER (4SP) H. Sol, GRONDMECHANICA (6SP) F. De Smedt, ELEKTRISCHE INSTALLATIES: 
GRONDSLAGEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN GEBOUWEN (4SP) J. Deconinck

1ste Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURTHEORIE 4 (3SP) H. Vansande, 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, ONTWERPMETHODIEK 4.1 (8SP) H. Van Sande, RUIMTELIJKE PLANNING 1 (3SP) M. Martens, 
BEREKENING VAN HOUTCONSTRUCTIES (4SP) I. Wouters, STAALCONSTRUCTIES EN BRUGGENBOUW 
(4SP) W. Hoeckman, BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES (4SP) J. Vantomme, STABILITEIT DER 
BOUWWERKEN 2: RUIMTELIJKE STRUCTUREN (4SP) M. Mollaert

Profi el architectonisch ontwerp
COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 2 (3SP) N. De Temmerman, PROJET D’ARCHITECTURE 3 (8SP) 
(ULB, S. Vanbeveren, D. Dethier, L. Ney)
Profi el bouwtechnisch ontwerp
BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES, DEEL 2 (4SP) J. Vantomme, BOUWFYSICA 2 (3SP) F. Descamps, 
TECHNIEKEN SPECIFIEK VOOR RENOVATIE EN RECONVERSIE (3SP) I. Wouters

2de Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN EN DE 
BOUWTECHNOLOGIE (3SP) I. Wouters, ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 3: KRITIEK EN ACTUALITEIT 
(3SP) I. Bertels, MASTERPROEF (24 SP) J. Lindekens, DEONTOLOGIE, BOUWWETGEVING EN 
BEROEPSPRAKTIJK (4SP) G. Cnudde, PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (3SP) G. Rowies 

Profi el architectonisch ontwerp
ARCHITECTUURTHEORIE 4 (3SP) H. Van Sande, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 3 (3SP) N. De 
Temmerman, RUIMTELIJKE PLANNING 2 (4SP) M. Martens, ONTWERPMETHODIEK 5.2 (4SP) J. Lindekens
Profi el bouwtechnisch ontwerp
ELEKTRISCHE INSTALLATIES : ACHTERGRONDEN, ONTWERP EN BEREKENING (4SP) J. Deconinck, 
LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: DAGVERLICHTING IN GEBOUWEN (3SP) P. Rombauts, STABILITEIT 
DER BOUWWERKEN 3: EINDIGE ELEMENTEN METHODE (3SP) F. Ghyssaert, VERWARMING EN 
KLIMAATBEHEERSING: INSTALLATIETECHNISCH ONTWERP (4SP) F. Descamps

1IA

2IA

3IA

4IA

5IA
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APELT HAIKE  Gastprofessor, Dipl.-Ing. Arch.
In 1998 afgestudeerd aan Bauhaus University Weimar 
(D). Studiebeurs Chalmers University, Göteborg (SE). 
Projectmedewerker bij Karelse van der Meer Architecten 
te Groningen (NL), Diener&Diener Architekten te Basel 
(CH), Meta Architectuurbureau te Antwerpen en Robbrecht 
& Daem architecten te Gent. Assistent/ onderzoeker Henry 
van de Velde Instituut Antwerpen en gastprofessor TU Delft 
(NL). Sinds 2008 gastprofessor Vrije Universiteit Brussel.

BAELUS TOM   Assistent, ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2007. Voorgedragen 
voor de Meesterproef 2007 van de Vlaamse Bouwmeester. 
Stage bij 51N4E, Brussel.

BERLEMONT THIERRY Praktijkassistent arch. 
In 1991 afgestudeerd aan Sint-Lucas te Brussel. Partner in 
architectenbureau RAUW, Brussel. Architectuuronderwijs: 
ontwerpbegeleiding en docent bouwtechnieken aan Sint-
Lucas (architectuur en interieurarchitectuur), Brussel en 
Gent.

BERTELS INGE Docent, Dr. Historicus
In 2008 gedoctoreerd aan KUL. Sinds 2009 postdoc FWO aan 
Universiteit Antwerpen. Docent architectuurgeschiedenis 
en architectuurkritiek. Doet onderzoek en publiceert over 
bouwhistorie en monumentenzorg. 

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. 

COOMANS THOMAS, Docent, dr. Kunstwetenschappen 
en Archeologie 
In 1997 gedoctoreerd aan de UCL, postdoc aan de 
Universiteit Leiden (1998-2000), senior onderzoeker 
op KADOC-KULeuven (2001-2004) en VIOE (2006-
2008), docent architectuurgeschiedenis, bouwhistorie 
en monumentenzorg aan de VUB (sinds 2005), docent 
geschiedenis van de stedenbouw aan ISURU (sinds 
2007), als gastdocent gebonden aan KULeuven RLICC en 
UQAM Montréal, lid van KCML Brussel. Doet onderzoek 
en publiceert over gotische architectuur, receptie van 
de middeleeuwen in de 19de eeuw, bouwhistorie en 
monumentenzorg. 

CORNE EVI Praktijkassistent, Arch. en Ruimtelijk 
planner
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. 
Medewerker van de associatie TensiNet.

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 Contex-T. 
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 in structurele 
systemen van pneumatische componenten, zgn. Tensairity 
structuren.

DE TEMMERMAN NIELS Gastprofessor, dr. ir.arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Doctoraat in 
de Ingenieurswetenschappen: Architectuur, VUB 2007, 
met als onderwerp het ontwerp en de analyse van 
mobiele transformeerbare constructies. Postdoctoraal 
onderzoeker in het veld van de lichtgewicht constructies, 
textielarchitectuur, transformeerbare constructies en 4D-
design. Geeft lezingen in binnen- en buitenland, organiseert 
workshops en publiceert over het vakgebied. Gastprofessor 
voor Computergesteund Ontwerpen sinds 2008. 

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

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. 

DU FOUR MAGALI, Vorser, arch.
In 2007 afgestudeerd als architect aan Sint-Lucas, 
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent. Master 
in Sciences de Gestion aan de UCL in 2008. Voert sinds 
2008 onderzoek over hergebruik van 20ste eeuwse 
parochiekerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ELSEN STIJN Praktijkassistent ir. arch. 
In 2007 als Burgerlijk Ingenieur - Architect afgestudeerd 
aan de VUB. Deelname aan verschillende architectuur-
wedstrijden waaronder de Meesterproef 2007 van de Vlaamse 
Bouwmeester. Stage bij META Architectuurbureau.

GULDENTOPS LAURENT Vorser, ir. arch
In 2008 als Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur afgestudeerd 
aan de VUB. Doctoraatsonderzoek over textiel bekisting 
voor betonschalen.

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

HENROTAY CAROLINE Vorser, dr. ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. IWT bursaal 
(2003-2007). Gedoctoreerd in 2008 over hulpverlening in 
noodsituaties. 

92



ST
A

FF

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. IWT bursaal 
met doctoraatsonderzoek over de inzetbaarheid van glas 
als renovatiestrategie 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, K.U.Leuven 1974. 
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies stedenbouw 
en ruimtelijke ordening, K.U.Leuven 2001. Medeoprichter 
(1976) en vennoot van de voormalige Werkplaats Voor 
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