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Maar ecologie ligt ook in veel kleinere aspecten van de techniek: hergebruik van regenwater, kleinschalige waterzuivering, gebruik van waterdoorlatende materialen voor
buitenverhardingen, buffering van regenwater op eigen terrein, eigen verwerking van
groenafval, etc. Allemaal kleine ingrepen die
een belangrijke impact kunnen hebben op
onze omgeving.

Dit zijn slechts enkele bedenkingen rond
ecologie, er zijn er zeker nog. Maar nu reeds
wordt het moeilijk te bepalen welke richting
ecologische architectuur moet uitgaan. Of is
het geen of-of verhaal, maar eerder en-en?
Moeten we trachten elk van deze mogelijke
pistes tegelijkertijd verder te ontwikkelen,
om zo uiteindelijk te komen tot verschillende
mogelijke oplossingen voor verschillende
situaties? Moeten verschillende technologieën gecombineerd worden, komt het neer
op de juiste verhouding tussen low en high
tech in ecologisch denken?
In de volgende pagina’s kan men ontdekken
hoe de verschillende ateliers een of meerdere van deze pistes bewandeld hebben, in
elk geval met één gemeenschappelijk doel:
ervoor zorgen dat we met het bouwen geen
claim leggen op de leefomgeving van de
toekomst.

Masterplan Eco-village door de Erasmusstudenten van 4ia:
Magda Jagoda, Martyna Plokarz, Vanessa Simoes, Lucia Cruz

Ecologie

Slimme gebouwen zijn uitgerust met high
tech systemen waar verwarming, verluchting
en zonnewering op elkaar zijn afgestemd,
elektronisch gestuurd om steeds optimale
evenwichten te garanderen. Deze systemen
vergen echter vaak hoge investeringen, zodat men de investering (en de energiekost
voor de initiële installatie) moet opwegen ten
aanzien van de energiebesparing achteraf.

Of moeten ecologische gebouwen er ‘ecologisch’ uitzien? Begroeide daken, lemen of
zelfs strooien wanden, houten interieurs, ...
Gebouwen die ecologie uitstralen, die lijken
te vertellen: ‘Ik ben ecologisch!’ Ook hier zijn
er voorbeelden genoeg.

Jonas Lindekens

Wanneer we aan ecologie denken, denken
we onmiddellijk aan energie, en meer specifiek aan groene energie. Energie gehaald
uit hernieuwbare bronnen zoals waterkrachtcentrales, windturbines, watermolens,
windmolenparken, zonneboilers en zonnepanelen. Deze laatste zijn het meest direct
gelinkt aan architectuur, gezien ze her en
der verschijnen op daken van huizen, op het
platteland zowel als in de stad.
Maar is het wel zinvol om voor individuele
woningen dure hoogtechnologische installaties te ontwerpen? Kunnen we niet beter
zorgen voor minder energieconsumptie
zoals bij de passiefhuizen in plaats van de
gebouwen mee in te schakelen in de energieproductie? En wat met het landschap dat
door deze technologie wordt aangetast?

Ecologie is echter ook ten volle gerelateerd
aan ‘natuurlijke materialen’: materialen die
bij hun productie, gebruik en recyclage een
zo klein mogelijke impact hebben op het
milieu en op de gezondheid van de mens.
Hoewel de keuze voor het gebruik van deze
materialen in de handen van de ontwerpers
ligt, ligt de ontwikkeling van onschadelijke
producten vaak in handen van de producenten en heeft men daar als ontwerper geen
directe invloed op. Anderzijds zijn natuurlijke
materialen ook hernieuwbare materialen;
materialen waarvan de ontginning en productie geen claim leggen op de toekomst:
hout uit hernieuwbare bossen, productieprocessen zonder schadelijke uitstoot, materialen die kunnen hergebruikt worden, met zo
laag mogelijke transportkosten, etc.
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‘Ecologie’? Is niet alles tegenwoordig ‘ecologisch’? Claimt niet alle architectuur ecologisch te zijn? Zegt niet iedereen ‘op een ecologisch verantwoorde manier te werken’?
Maar is dit dan wel zo? En wat is dat dan
wel: ‘ecologische architectuur’ of ‘ecologisch
bouwen’?

3

NIEUWE ATELIERS
52/55

META architectuurbureau

ARCHITECTUURACTUALIA
56/59

Architectuuractualia in een kritisch en
historisch perspectief
Inge Bertels, Dries Ceuppens, Iris Depoorter

RESEARCH IN MATERIALS
60/61

Mapping material experience in architecture
Lisa Wastiels

RUIMTELIJKE PLANNING
68/71

Hedendaagse alternatieven voor de traditionele
verkaveling
Marc Martens

84/85

88/89

Architectuurmaand
Maaike van der Tempel
Architectuurreis
Inge Bertels, Liesbeth Dekeyser
Maaike van der Tempel
Uitwisseling & Samenwerking

90/91

Opleiding

92/93

Staff

94/95

Studenten

96

Colofon

86/87

4

08/09

1IA

14/19
Basic Living in a Treehouse
- Expo / Wonen: ‘Kunst op de
campus’
Niels DeTemmerman
Ann Verdonck
Liesbeth Dekeyser

3IA

46/51
De Architectuur van de Stad
Haike Apelt
Stefan Braun

5IA
72/83
Meesterproef
Jonas Lindekens,
Thierry Berlemont

10/11

12/13

2IA
34/39
Eco-box & Reconversie
van de Paolo-kerk
Ann Verdonck, Evi Corne

RE-USE
20/21
22/23
24/25

4IA

Adaptable Structures
Niels De Temmerman, Lara Alegria Mira
4-dimensional and sustainable settlement
processes
Pieter Herthogs, Niels De Temmerman, Amira
Osman
Environmental and economical beneﬁts of
4Dimensional renovation approach: introducing adaptability and dissassembly strategies
Anne Paduart

26/27
28/29

30/31
62/67
Ecologisch wonen op de
Malmarsite in Gent
32/33
Hera Van Sande,
Geert Pauwels
Projet d’architecture 3, ULB
Stéphane Vanbeveren, Daniel
Dethier, Laurent Ney, Geert
Pauwels

Ecole Alfred Mabille (1904-7). Het hoogtepunt
van Théodore Serrure’s oeuvre?
Ine Wouters, Leen Lauriks, Michael de Bouw
Glass roofs. Study of 19th century literature
on building technology
Leen Lauriks
Re-use and optimization of heat and wind
induced low pressure ventilation systems
Maaike van der Tempel
Material-technical research in the Lemaire
sanatorium (1937)
Liesbeth Dekeyser
Zoektocht naar lichtgewicht: van paddestoeltot polystyreenvloer
Ine Wouters, Maria Leus
Victor Horta’s iron architecture: a structural
analysis
Quentin Collette
The Detention Center of Vilvoorde: three
centuries of convict’s grafﬁti
Ann Verdonck

LIGHTWEIGHT
STRUCTURES
40/41
42/43
44/45

Contex-T
Marijke Mollaert, Niels De Temmerman
Formﬁnding and structural analysis of
complex curved shells
Laurent Guldentops, Iris Depoorter
Parametric Design
(Computergeteund Ontwerpen II)
Niels De Temmerman, Pieter Herthogs

INHOUD

06/07

4D DESIGN

architectonische ingenieurswetenschappen

04/05

JAARTHEMA ‘Ecologie’
Jonas Lindekens
INHOUDSTAFEL
Architectonische ingenieurswetenschappen
æ-LAB
Ine Wouters

RESEARCH

02/03

5

In March 2009 engineer architect Michael de
Bouw presented his PhD on the “Brussels
Model Schools (1860-1920). Structural
analysis of the Metal Roof Trusses” under
the supervision of Ine Wouters and Jean
Vereecken.
Enlarged team
The efforts of writing projects to obtain
external funding were successful. Maaike
van der Tempel was assigned an IWT-grant
and ﬁve new researchers were enrolled.
Quentin Collette and Liesbeth Dekeyser
joined the RE-USE group. Quentin works
as FWO-grant on the renovation of iron
structures. Liesbeth Dekeyser jumped into
the work of architect Henri van de Velde.
Sven Beeckmans and Tinneke van Thienen
joined the LIGHTWEIGHT group. Sven
extended his masterthesis experiments
on textile formwork and Tinneke reﬁnes a
deployable umbrella. Pieter Hertoghs joined
the 4D DESIGN group working on affordable
housing.
Next to the growing research population
the academic staff was enriched by Niels
de Temmerman who coordinates, from this

New infrastructure
In building K a modest room was adjusted
to house the equipment used by the Leightweight group: an industrial sewing machine
to fabricate membranes and air-beams, a
laser cutter to produce the pieces of scalemodels. The æ-lab has a lab!
Invited experts
In March, Research Seminars were
organized about the research topics. The
PhD researchers presented their work and
an expert (designer/builder/researcher) was
invited to make the conversations lively. By
means of a public lecture the experts showed
their work and experiences.

Michael de Bouw after his PhD defense

Tom Swailes, part-time lecturer at the
University of Manchester and part-time
Historic Structures Consultant was invited
by the RE-USE group. Tom shared his
knowledge on the renovation of 19th century
architecture with researchers coming from
different universities: VUB, ULB, UA, and
UGhent. In the public lecture ‘Historic British
Iron Structures: Safety and conservation
Issues’ he shared his practical experience
by going into detail in recently renovated
projects.
Mark West, Director of the Centre for
Architectural Structures and Technology at
the University of Manitoba, talked about his
pioneering work on textile formwork in the
evening lecture “Heavy light – fabric formed
concrete”.

Lecture by Marc West

Kristel De Myttenaere, professor at the
Université Libre de Bruxelles, was invited by
the 4D DESIGN group to discuss the ongoing
research. Kristel touched various aspects in
her lecture on ‘Sustainable architecture’.

Ine Wouters

PhD’s
Since 2008 three PhD’s were produced
within the new research environment of the
ae-lab. Civil Engineer Thomas Vandenbergh
is number four. He defended his research on
‘’Benchmarking Optimisation at Conceptional
Design Stage with Morphological Indicators”
in February 2009 under the supervision of
Patrick De Wilde and Pierre Latteur.

academic year on, the research of the 4D
DESIGN group.

æ-LAB

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 focuses
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.

Thomas Vandenbergh, fresh holder of
a PhD, illustrated the pro’s and contra’s
of the Optimization Tool for Designs in
Conceptional Stage with cases.

Lecture by Thomas Vandenbergh
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FIG 3

FIG 2

FIG 4

FIG 5

FIG 6

FIG 7

FIG 1, 2: apdatable structure (Niels De Temmerman)
FIG 3: transformation of structural components (M. Lefeber)
FIG 4: transformation of a building over time (M. Lefeber)
FIG 5: deployment 3 domes triacontahedron (Lara Mira)
FIG 6: deployment 4 barrel vaults (Lara Mira)
FIG 7: linkage (Lara Mira)
FIG 8: scissor component (Lara Mira)

Niels De Temmerman, Lara Alegria Mira

Immediate or instant transformation is found
in ‘deployable structures’ which are generally
temporary and transportable structures.
They 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 first 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 specific design rules for transformable
structures is needed, guaranteeing a reliable
kinematic behaviour (folding and unfolding)
and structural behaviour. The design of such
structures relies heavily on architectural,
structural, and mechanical engineering. Part
of this research focuses on the possibility of
designing scissor elements for deployable
structures, based on a 4D design strategy,
allowing the construction of a multitude
of different configurations with only a few
constitutive low-level components. This is
‘uniformity creating diversity’ and acts as
cross-over research between 4D Design
and Lightweight Structures.

FIG 1

4D DESIGN

Adaptable structures
Transformation of adaptable structures
for architectural applications is found on
two levels: gradually or instantaneously.
A gradual transformation means that
the structure can be partly or completely
dismantled into its components, either shortterm or over a longer period of time, after
which it can be rebuilt, allowing the structure
to adapt to changing circumstances. The
compatibility of these construction elements
is guaranteed by using a unified design
approach, which allows all elements of the
system to be combined with one another,
much like the popular Meccano system.

Adaptable Structures

Introduction
4-dimensional design entails the conception
of three-dimensional artefacts for the built
environment, while explicitly taking into
account the fourth dimension: time. This
‘time-incorporated’ design strategy allows
objects, components or constructions to
adapt over time, either gradually or instantly.
It allows for the design of multiple construction
systems, which are mutually compatible,
allowing the constitutive components to be
adapted, exchanged, reconfigured, replaced
and reused. The outcome is analogous to
the ‘Meccano’ building set, which in this
view, encloses all materials and techniques
and is applicable to all scales. Designing
artefacts in this way - viewing them in a
state of transition, as part of a sustainable
process, rather than in an end state guarantees that they will meet the demands
for an unknown future. Current applications
include
emergency
shelters,
transit
dwellings, renovation of social housing,
transformable temporary structures, housing
and sustainable settlement processes,
adaptable foundations, …

FIG 8
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The failure of large housing provision
programmes throughout the world has been
thoroughly researched and debated. The
current prevalent housing strategy, at least in
terms of policy, is one based on supporting
the people’s housing process. The key to
effectively addressing the need for housing
is acknowledging that housing is a process
and not an entity of end-state products. The
concept of a housing process implies that the
housing context will change over time. Process
based construction would therefore require
built forms that can be adapted to changing
parameters.
This research focuses on the development
of an adaptable construction method based
on the Hendrickx-Vanwalleghem Design
Approach (HVDA). The objective of this
doctoral thesis is to develop case study

Incremental upgrading of a housing unit
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Informal settlement, Mamelodi East

Government housing, Nellmapius

alternatives for housing provisions in South
Africa and subsequently comparing them to
current policy and practice. The proposed
method intends to facilitate the access to an
affordable qualitative housing process in the
Republic of South Africa. Through fundamental
changes in standardisation at a manufacturing
industry level, this construction method allows
users to easily change their dwelling according
to changing preconditions. On a level of
planning and policy, a set of parametric tools
and process guidelines is developed to control
this process of individual user development.
The potential benefits of this new approach
will be compared to existing approaches by
qualitative assessment and life cycle costing.
in collaboration with Amira Osman (CSIR, South Africa)

4D DESIGN Pieter Herthogs, Niels De Temmerman, Amira Osman

In the Republic of South Africa, an estimated
2.1 million households do not have access to
adequate housing. Although the shortage of
adequate housing is a global phenomenon,
the issue is particular in South Africa. The
magnitude of the problem, as well as the
built environment itself, are greatly influenced
by the country’s history of segregation and
apartheid. The post-1994 South African
government started one of the largest housing
delivery programmes until today, but even this
extensive programme cannot keep up with the
increasing demand.

4-dimensional housing and sustainable settlement processes

Design and assessment of user-based
adaptable construction kits and parametric
planning guidelines for housing provisions
in the Republic of South Africa, based
on the Hendrickx-Vanwalleghem design
approach.

Incremental growth of a settlement based on development catalysts
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Therefore, an adaptable inﬁll of the bearing
structure is built up using a 4D designed
construction kit designed according to the
Hendrickx and Vanwalleghem approach.
According to this approach, to enlarge
the possibilities of reuse and adaptability
of building components, it is of major
importance to design these components
from a non-speciﬁc and non-contextual
approach, and to focus on systematisation
and standardisation of form and dimension.

Materialisation

Building with possible inﬁll

This research is funded by the Institute of Innovation by
Science and Technology in Flanders (IWT-Vlaanderen)
Inﬁll technical frame

Traditional renovation versus 4D renovation
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(a) Conceptual introduction of functional walls plugging-in on the primary longitudinal distribution axis;
Main axis with inplugging walls

Anne Paduart

A global demand rises to reuse existing
buildings and the remaining beneﬁts of their
inherent energy and materials. The lack
of integrated ﬂexibility obstructs building
transformations, causing demolition of
buildings long before actual building failure.
It has therefore become a key question in
the (re)design of buildings how to anticipate
on evolving social needs and changing life
styles, while considering the consumption of
resources and the growing amount of C&D
(construction & demolition) waste.

Panels

4D DESIGN

Buildings and their daily use are unmistakably
inﬂuencing the rational consumption of our
natural resources and its equal worldwide
distribution. In European countries, existing
buildings account for alarming rates of the
global energy and material consumption.
Since the number of new buildings
constructed annually in developed countries
barely corresponds to 2% of the existing
building stock, it would take from 50 to 100
years to replace the current stock of existing
buildings entirely with new, more sustainable
buildings. Therefore, these buildings have a
high economic, social and cultural potential
for the future.

The aim of this research is to evaluate the
environmental and economical beneﬁts of 4D
renovation strategies for existing residential
buildings, in the framework of social housing,
through LCA (life cycle analysis) and LCA
(life cycle cost) analysis. Adaptable 4D
concepts are being introduced that support
the natural evolution of the resident’s needs
while minimising the building’s present and
future environmental impacts. To enable
this 4D approach, several technical and
organisational measures have to be taken,
in terms of layering and detailing of the
different functional building levels. Once
the general organisation of the building has
been conceived in a ﬂexible way, the “inﬁll” of
the bearing structure, the “support”, needs to
be designed and materialised with a ﬂexible
approach, allowing future adaptations.

Beneﬁts of 4D renovation approach: introducing strategies

Environmental and economical beneﬁts
of a 4Dimensional renovation approach introducing adaptability and disassembly
strategies
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Max Brüls

BASIC LIVING IN A TREEHOUSE
Wonen is de wijze waarop de mens op aarde
leeft, in zijn woning, op het werk, onderweg,
op vakantie, enz. Dit gebeurt in een grote
verscheidenheid: in holen, hutten, krotten,
huizen, appartementen, studentenkoten,
kloosters, paleizen,.. De thuisbasis is de
plaats waar de mens verblijft, van waaruit
hij trekt en waarnaar hij dagelijks terugkeert.
Deze shelter vormt in eerste instantie een
bescherming voor de mens en ondersteunt
hem bij zijn primaire noden.
De eerste ontwerpopdracht bestaat erin
een tijdelijk verblijf, dat gekenmerkt wordt
door een kleine oppervlakte, te ontwerpen.
Deze opdracht stapt af van de ‘traditionele’
manier van bouwen en vraagt inzicht in de
begrippen ‘tijdelijkheid’ en ‘aanpasbaarheid’.
Bij wijze van introductie met het ontwerp van
een minimale woonplek wordt gekozen voor
een primaire vorm van wonen: een alternatief
vakantieverblijf in het Zoniënwoud.
Het vakantieverblijf wordt volgens een
mobiele zienswijze ontworpen. De bewoners
kunnen na verloop van tijd beslissen om
andere horizonten te verkennen. Daarom
dient het verblijf demonteerbaar te zijn. De
componenten kunnen hergebruikt worden
voor andere toepassingen. Geïnspireerd
door het montagespeelgoed Meccano
kunnen
de
componenten
opgesteld
worden in andere configuraties zodat
nieuwe toepassingen mogelijk zijn. De
basiscomponent van waaruit het ontwerp
vertrekt, is een houten plank. Door deze
te halveren of te verdubbelen en daarna
eventueel opnieuw samen te stellen is een
grote verscheidenheid aan componenten
mogelijk. De uiteindelijke houten constructie
wordt verwezenlijkt met behulp van droge,
omkeerbare verbindingen in metaal of hout.

Iven Vervoort

Ergonometrie, het opstellen van een
programma en het integreren van meerdere
functies binnen een beperkte ruimte zijn
belangrijke criteria voor het ontwerp van dit
vakantieverblijf.

Bart Wauters
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Nathalie Claes

1IA Niels De Temmerman, Ann Verdonck, Liesbeth Dekeyser

Stan Van Moer

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 gedefinieerd door
specifieke
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 specifiek 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 reflecteren over de
essentie van het ontwerpvraagstuk.

Wim Van Humbeeck
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Kato De Vidts

Julien Goffin

Sofie Segaert
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EXPO / WONEN: ‘KUNST OP DE CAMPUS’
Deze tweede ontwerpoefening bestaat erin
een expositieruimte voor kunst, samen
met een bescheiden woonruimte voor de
eigenaar / galerijhouder te ontwerpen. De
tentoonstellingsruimte bevindt zich op een
door de student zelf gekozen plek op de
campus van de Vrije Universiteit Brussel
en gaat in dialoog met de omringende
gebouwen en omgeving. De open campus
met veel groen, lage en hoge gebouwen,
rustige plekken en drukke wandelpaden
zorgt voor een specifieke context. Men
leert omgaan met het spanningsveld tussen
publiek en privaat, wonen en werken, dagen nachtfuncties.

Bij deze publieke galerij zijn vooral de
inplanting, de toegankelijkheid voor het
publiek en oriëntatie van groot belang. Niet
alle kunstwerken verdragen (evenveel) licht,
daarom dient er voldoende aandacht te
gaan naar het creëren van gevelopeningen,
hun meest geschikte positionering en type.
Een geslaagde galerijruimte is een neutrale
ruimte waar eventueel een specifiek type
kunst kan tentoongesteld worden. De
studenten laten zich beïnvloeden door een
specifieke kunststroming of een kunstenaar
die als inspiratie dient.

Marianne De Fossé

Het volledige paviljoen is opgetrokken uit
baksteenmetselwerk met spouwmuren en
mag slechts een totale oppervlakte van 100m²
beslaan. De expositieruimte bevindt zich op
het gelijkvloers, de kunstenaarswoning op
de eerste verdieping. De toegang tot en
trap naar de woning dienen ook ontworpen
te worden met voldoende aandacht voor
materiaalgebruik en detaillering.

Marianne De Fossé

Ibrahim Bouras

Ellen Van Den Broeck

Ellen Van Den Broeck
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Nathalie Claes
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rure’s tijdgenoten kiezen voor een volledig
zichtbaar metalen spant (bijvoorbeeld de
gemeenteschool n°6 J.J.Michel uit 1891),
of een spant verborgen achter een vals
plafond (bijvoorbeeld Henri Jacobs’lagere
jongens- en meisjesschool n°11/13 in de
Rodebeeklaan 61/103 te Schaarbeek),
combineert Serrure beide uitgangspunten
tot een geslaagd geheel.

Vanaf dan gaat het werk vlot vooruit. De
geometrie wordt bepaald en uitgetekend in
Autocad. Het model wordt ingevoerd in het
eindige elementen programma Scia Engineering. De proﬁelen worden toegekend,
de belastingen (eigengewicht, sneeuw
en wind) volgens de Eurocodes bepaald,
de optredende spanningen in het spant
geinterpreteerd en renovatievoorstellen
gesuggereerd.
De school Alfred Mabille wordt in de literatuur beschreven als het pronkstuk van
architect Théodore Serrure. Analyse van
de plannen van de Ecole Moyenne aan
de Leuvenseweg, toont dat de basis voor
deze architectuur reeds in het ontwerp van
de Ecole Moyenne gelegd werd.
Ecole Moyenne, 1981
Het ontwerp van de Ecole Moyenne was
volledig conform de voorschriften van de
toen gangbare Brusselse modelscholen.
Karakteristiek voor het schoolgebouw is de
dakopbouw van de préau. Daar waar Ser-

Met een metalen vakwerkligger overspant
hij de 10.8m brede préau (zie tekening).
De vakwerkligger is symmetrisch opgebouwd en telt 12 mazen. De 8 centrale
mazen worden bedekt met glasplaten en
zorgen voor de toetreding van het daglicht
in de préau. De twee overblijvende mazen
aan weerszijden worden aan het zicht onttrokken door een houten lambrisering aan
de onderzijde van het metalen spant.
This research is funded by the Research Foundation
– Flanders (FWO)

Dit principe, dat de ruimtelijke en architecturale ervaring van de préau bepaalt,
vinden we in beide scholen terug. Ook de
structurele typologie van het vakwerkspant
is identiek. Zelfs de uitwerking van de deelcomponenten en verbindingen verloopt
analoog, al zijn de afmetingen van de proﬁelen verschillend, gezien de 5m grotere
overspanning die het spant van de Alfred
Mabille school maakt.
De Ecole Moyenne aan de Leuvenseweg
werd ondertussen afgebroken. Alle sporen
zijn gewist. Het is de Ecole Alfred Mabille
die de herinnering aan Théodore Serrure
levend houdt. Over de Ecole Moyenne
wordt in het repertorium van België met
geen woord gerept. Toch doen de plannen vermoeden dat het ook hier om een
juweeltje ging.

Ine Wouters, Leen Lauriks, Michael de Bouw

De Stad Brussel, die belast is met de renovatie, verleent inzage in het dossier. We ontvangen gedetailleerde geveltekeningen maar
de tekeningen van het spant zijn te beperkt
om aan de herberekening te beginnen. Opzoekingswerken in het Archief van de Stad
Brussel leveren geen plannen van het spant.
Een historische studie bevestigt daarenboven
dat de oorspronkelijke plannen van het spant
verdwenen zijn sinds 2001.
Onder begeleiding van David Conil (Stad
Brussel) en ingenieur Marc Wertz (Studiebureau Origin – Architecture & Engineering)
trekken we in maart naar het gebouw om de
structuur van het spant op te meten – gewapend met rol-, plooi-, lasermeter, schuifpasser,
verrekijker, fotoapparaat en een grote zoomlens. Gezien de hoogte van het spant, kunnen
we de globale afmetingen bepalen, maar niet
de afmetingen van de proﬁelen.
Terug aan de VUB worden de opmetingen

verwerkt en vergeleken met de bestaande
plannen. Er zijn grote verschillen. Al analyserend groeit het besef dat het vinden van
de originele plannen het groeiende aantal
vraagtekens zou kunnen beantwoorden.
Een groepje studenten trekt opnieuw naar
het archief van de Stad Brussel. Er wordt
een nieuwe map van onder het stof gehaald. Helemaal achteraan vinden ze een
half vergaan velletje kalkpapier. Na het
voorzichtig openplooien en samenstellen
van de gescheurde onderdelen verschijnt
een aanzicht van het spant. Niet alleen de
juiste geometrie, maar ook de verborgen
delen van het spant zijn hierop duidelijk
zichtbaar.

RE-USE

De school n°9 ‘’Ecole pour Filles. Alfred Mabille” aan de Veronesestraat in Brussel is
zo’n modelschool. Tweeëntwintig klaslokalen
werden, drie bouwlagen hoog, in twee vleugels rond een atrium geschakeld waardoor
daglicht overvloedig langs het glasdak en de
gevelwand binnenstroomt. De school werd
gebouwd in 1904-7 naar het ontwerp van de
Brusselse stadsarchitect Théodore Serrure
(1862-1957). Enkele jaren voordien, in 1891,
werd hem een gelijkaardige opdracht toevertrouwd: de modelschool Ecole Moyenne aan
de Leuvenseweg.

Ecole Alfred Mabille, 1904-7
De Ecole pour ﬁlles in de Veronesestraat die
in 2007 zijn 100-jarig bestaan vierde is nu aan
renovatie toe. Het schrijnwerk moet vernieuwd
worden: huidige normen eisen gelaagd glas in
glasdaken. Verder is het wenselijk om dubbel
glas te gebruiken uit energetische overwegingen. De vraag is echter of de oorspronkelijke
dakconstructie van de 19de eeuwse school de
verhoging van het eigengewicht kan dragen.
Deze vraag leggen we voor aan de studenten van de eerste master ingenieurswetenschappen: architectuur in het kader van het
vak ‘Technieken speciﬁek voor renovatie en
reconversie’.

Fragment uit de verticale snede van het plan van de
Ecole Moyenne, Architect Théodore Serrure, aan de
Leuvenseweg, 1891. (SAB)

Ecole Alfred Mabille: hoogtepunt van Théodore Serrure’s oeuvre?

Onder invloed van de toenemende aandacht
voor onderwijs en vorming, hygiëne en het algemeen welzijn werden er in de 19de eeuw
een groot aantal scholen opgericht volgens
de typologie van de ‘modelschool’:
Een smalle bebouwing aan de straatzijde, die
de schooltoegang en de conciërgewoning bevat, kondigt de achterbouw aan. De klassen
worden gegroepeerd in vleugels die grenzen
aan een overdekte binnenruimte, de zogenoemde préau, onderdak biedend aan sport
en spel. De ruime klassen zijn verschillende
bouwlagen hoog gestapeld. Daglicht treedt
toe, zowel vanuit de buitengevel als vanuit de
rijkelijk verlichte préau. De verluchting van de
klassen en de préau wordt geregeld via een
ingenieus systeem van ventilatieroosters in
de gevel en de regeling van kantelramen.
Deze modelscholen golden als zeer innovatief en afgevaardigden van buitenlandse onderwijsinstanties brachten studiebezoeken
om deze vernieuwende typologie te bestuderen en toe te passen in hun eigen land.

Fragment uit de verticale snede van het plan van de
Ecole Alfred Mabille, Architect Théodore Serrure, aan
de Veronesestraat, 1904-7. (SAB)
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The known building techniques in the
19th century are studied by analysing the
knowledge transfer between professors
and students at the universities and the
technical schools. The most important
course books from the 19th century are
investigated. Another important source for
getting an overview of the know-how of that
time, are the technical handbooks written
by architects, engineers, chemists etc (e.g.
Charles Moerman, Fig.3). In the course
books, they are referred to and they also
cross-refer to each other. The results are set
out below.

practice. Most structures were built with
simple T-sections as iron glazing bars
with glass plates on it from 3 or 4 mm
thick.
As a consequence, this connection,
which is representative for a wide range
of buildings, will be subjected to further
research work: the structural interaction
between glass pane and glazing bar.
The next step in the research is the study
of the structural behaviour of small glass
elements and their connections. The
structural assessment of the iron-glass
components is necessary to develop
a method for the approach of these
connections in a global calculation model
of the whole glass roof construction.
Afterwards, the different phases of the
research will be tested in case studies.
The results of the whole research will be
formulated in guidelines to use 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).

FIG 1: The Victoria Regia House at Meise, Brussels
built in 1854 by Alphonse Balat: iron and glass working
together
FIG 2: Palm House at Bicton Gardens (UK)
[KOPPELKAMM, S., Glasshouses and wintergardens
of the nineteenth century, Granada, London, 1981]
FIG 3: A technical reference book by Charles Moerman
[MOERMAN, CH., Traité de constructions civiles, Les
principaux libraires, s.l., 1874]
FIG 4: Forms of iron glazing bars: simple T-section
(top); T-section with gutters (middle); section systems
without putty (bottom)

FIG 4

FIG 3

Leen Lauriks

In 1817, John Claudius Loudon invented
the iron glazing bar. From that date on, the
iron and glass architecture became widely
spread. A very elegant and still existing
example of Loudon’s framework system
is the Palm House in Bicton Gardens at
Budleigh Salterton in Devon, UK (Fig.2). The
year of construction is not precisely known
but lies between 1818 and 1843.

Glass plates were in the nineteenth
century classified by their weight per
square meters or their equivalent
thickness. The different classes were
named, the verre double being the
most important one. During the whole
investigated period (1847-1919), these
verre double glass plates had an almost
constant thickness of 3 to 4 mm. Verre
double was used for glass coverings
and therefore needed to be resistant to
snow and hail, which means in practice a
sufficient thickness.
Different forms of iron glazing bars were
used (Fig.4). The systems without putty,
where a covering section is screwed on an
iron base section, found only limited use
in Belgium. The systems that make use
of putty to seal the connection between
the glass plates and the iron glazing bars
were applied often. These bars have a
T-section or an elaborated T-section with
gutters. The gutters drain away the water
of condensation which originates at the
inside of the iron glazing bars.
When examining some executed iron
and glass roofs, it is clear that mainly
the most elementary building techniques
described in the course books and
technical handbooks were used in

RE-USE

To make the glass cladding and the iron
frame structurally work together (Fig.1),
an insight in the connections and building
techniques of these two materials is
needed. The first objective is to get a better
understanding of the original connection
details of the glass plate and the iron glazing

bar. Secondly, the selection of one type of
connection detail between the glass and the
iron glazing bar is necessary for a detailed
study of the structural system under different
load combinations.

Glass roofs: 19th century literature on building technology

Nowadays, many of the glass covered
iron frames from the 19th and beginning
of the 20th century ask for a renovation.
During rehabilitation, the deteriorated
construction needs to be adapted to meet
present standards of safety, comfort and
structural integrity. The glass panels are
reduced to ‘dead load’ when recalculating
the construction. Traditionally, this leads
to propositions that strengthen the historic
construction by the application of new
materials to replace or reinforce the existing
iron sections, often with important visible
implications as a consequence.
However, glass is present as the cladding
material in the constructions and recently,
it is proved that this material has some
structural capacities. Incorporating the glass
panels in the structural calculation model of
the 19th century buildings will contribute to a
more realistic model of the existing historical
constructions.

FIG 1
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FIG 2
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Throughout building history, a large range of
natural low pressure techniques such as wind
towers, wind catchers, chimneys and earth-air
heat exchangers were developed and used in
to improve the indoor air quality and temperature.
In Belgium in the 19th century, innovative heat
and wind induced low pressure systems were
introduced in public buildings and dwellings.
This period was characterized by an increasing attention for the health, the hygiene and
the wellbeing of the users of buildings. In Europe, as in the rest of the world, engineers and
architects were exploring different methods to
introduce and extract air in constructions.
Different dissertations and handbooks on
ventilation were published, such as ‘Etudes
sur la Ventilation’ by Arthur Morin and ‘Traité
Complet théorique et Pratique de Chauffage
et de la Ventilation’, by Ernest Bosc. The two
basic methods were investigated: mechanical
ventilation and low pressure ventilation.
The ventilation system introduced in Belgian
buildings, was based on low pressure differences to induce air flows. In winter time, the
natural temperature difference between the
interior and exterior air was sufficient to supply
fresh air and to extract the used air from the

View on the roofs of the west wing with
ventilation shaft by architect José Camaille,
April 20, 1906 [ARCHIVE KMMA, Camaille
Fund, photo album “Musée du Congo”]

The possibility to use heat and wind as driven
force in ventilation systems was only empirically investigated and explored during the end
of the 19th century.
The improved numerical simulation of air
flows by means of Computational Fluid Dynamics, and dynamic energy balances, makes
an accurate dimensioning and recalculation
of these inventive 19th century low pressure
systems possible. This allows us to control the
problems such as draught and counter flow, in
order to reuse the system for hygienic ventilation and night ventilation in the renovation and
restoration of 19th century buildings.
In this research, based on a study of the
19th century heat and wind driven ventilation
system and their air extraction elements, the
used calculation and design methods, and a
survey of available contemporary hybrid ventilation techniques, the low pressure ventilation
system will be modeled and optimized using
dynamic simulation and CFD software. Those
simulations will be validated by tests performed in a wind tunnel.

A technical reference book by Arthur
Morin [MORIN,A., Etudes sur la
Ventilation, Librairie de L. Hachette et
cie, 1875]

Windcowls: a. Ventilator of Muir; b. ventilator
aspirator Noualhier [BOSC,E., Traité Complet
théorique et Pratique de Chauffage et de la
Ventilation, Vé A. Morel et Cie, 1875]

The goal is the development of a method for
the analysis of a low pressure system, used in
hybrid ventilation systems for hygienic ventilation and night ventilation with heat recovery
for the reuse of 19th century systems.
This research is funded by the Institute for Innovation by
Science and Technology in Flanders (IWT-Vlaanderen).

Maaike van der Tempel

In hybrid ventilation strategies, natural and
mechanical ventilation techniques are combined into an innovative and efficient system.
They include the use of renewable energy
sources, energy recovery, demand control
and energy efficient technologies, but also low
pressure ventilation systems. These low pressure ventilation techniques, can be wind and
heat induced. They allow a large airflow while
the pressure differences remain limited.

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
flow, 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.

RE-USE

The electrical energy needed for mechanical
ventilation represents a significant share in
the energy balance of a building. The analysis, development and optimization of natural
and hybrid ventilation techniques for hygienic
and night ventilation is therefore of an important economical en energetic relevance.

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. The shape of the air extraction
elements on the roof, such as wind cowls, was
studied, so that wind could also enlarge the air
flow in the shafts.

Optimization of 19th century low pressure ventilation systems

Re-use and optimization of heat and wind
induced low pressure ventilation systems

Modeling scheme of the low pressure ventilation system in E+ & CFD
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(1) Claessens E., Van Dijk P., Basyn J.M., Inventarisatie
en bouwhistorisch onderzoek Sanatorium Lemaire
in Tombeek, 2001, onuitgegeven onderzoeksrapport
i.o.v. Regie Der Gebouwen
Short bibliography:
Wambacq J., Het paleis op de heide. Architect Maxime
Brunfaut en het sanatorium van Tombeek, ASP
editions, Brussel, 2009
Actiegroep Red het sanatorium, www.redhetsanatorium.be

Original Plan of the ground floor

On-site monitoring and investigation led to a precise
registration of the damage, done for every façade

The renovation and re-use of the building
is highly necessary for the revival of this
socialistic cathedral. Recently, the decision
was made to reconvert the sanatorium into a
home for elderly people, together with several
additional functions.
To be continued…
Only ten years after construction the first damage appeared Current state of the ceramic cladding: whole areas of
in the forties
tiles fell down during the last decennia

Liesbeth Dekeyser

The Lemaire sanatorium, built in 1937
by Maxime (1909-2003) and his father
Fernand Brunfaut (1886-1972), is a modern
masterpiece and has been abandoned since
its closure in 1987. Since 13 December 1993,
the sanatorium is listed as a monument.
Consequently, the original volumetric
arrangement, the cladding, the steel window
frames, the organization of the building, the
finishing of the interior etc. must be respected
and preserved.
A thorough renovation will be necessary
to guarantee the future of this building.
Therefore,
an
extensive
scientific
investigation is essential to gain substantial
knowledge about the used finishes, materials,
techniques and applications. The ceramic
exterior cladding has been neglected in the
preliminary research (1) of the sanatorium.
Therefore, a material-technical research was
carried out in my master thesis. Combined
with a literature study, this thesis deals with
a study of the archives and on-site monitoring
and investigation in order to contribute to the
preliminary research on the ceramic cladding.
Because of their hygienic character, ceramic
glazed tiles cover up the façades of the
Lemaire building. They define the expressive
language of the institute but also cause
severe problems. The first cracks appeared in

The Lemaire sanatorium shortly after its opening, in 1937

RE-USE

The Prévoyance Sociale, an insurance
company founded for workmen, wanted to
raise a home for male tuberculosis patients.
Therefore, they assigned Fernand and Maxime
Brunfaut to design a modern sanatorium for
150 patients. They were asked to develop
a ‘model institution’ that would represent
the social progression of the company. The
design process was dictated by the presence
of light, air, hygiene and the possibility of
taking cures.

the forties and resulted in a lawsuit. Different
zones of the original tiles were replaced by
resembling ceramic tiles so that the expressive
façades of the building got disturbed. Besides
these replaced tiles, the pollution causes visual
damage. Different areas are contaminated
with graffiti, mosses and vegetation. Cracks
and ruptures cause another severe problem.
The next level of failure occurs by splitting
or peeling off of the upper ceramic layer of
the tiles. In some areas, the tiles get loose
and fall down. Additional external factors,
such as water infiltration, further weaken the
abovementioned problems. The renovation of
the Lemaire sanatorium is disturbed by some
typical ‘diseases’ inherent to its aging: the
window frames oxidize, the original colours
disappear, the ceramic cladding cracks etc.
The authentic materials, techniques and
concepts do not meet the current standards
and expectations concerning comfort and
energy consumption. Another problem is the
repair of the original detailing – all corners are
rounded off - , which can be very expensive
and time-consuming.
Also the re-use causes problems. The original
design is dictated by the ‘form follows function’
principle. Like other sanatoriums, the one in
Tombeek has lost its function because of the
successful extinction of tuberculosis. It is not
easy to find a new, appropriate function that
respects the original concept. A transformation
into a caring institute makes sense, but might
not be the only solution for this sanatorium.
Thinking out a reconversion is a problem that
is struggled with for years now.
Nevertheless, the Lemaire building generates
some flexibility. Because of its concrete
structure, the building is adaptable and
capable to organise different functions.
Thanks to the ingenious organization with
different entrances at different levels, it is
possible to combine different functions and to
meet the present fire regulations. Despite the
vandalism, demolition and decay, the spatial
qualities are still intact and the main intentions
are still recognizable.

Material-technical research in the Lemaire sanatorium (1937)

Lately, Monuments of the Modern era
attract our attention and are subject of
many restoration campaigns. Unfortunately,
these campaigns are often accomplished
without sufficient knowledge of the exquisite
craftsmanship inherent to this recent heritage.
Therefore, incorrect decisions are made during
the renovation, restoration or maintenance
process, often with an inaccurate treatment
of the finishing techniques as a result. As a
consequence, unique masterpieces tend to
disappear or become damaged.
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Voormalig fabrieksgebouw met paddestoelvloer-constructie
(1920) aan de Poincarélaan te Anderlecht in 2001 herbestemd als kantoor. [Arch. Crepain]

Stellen van de stalen bekisting voor het storten van de
betonnen wafelvloer in de keukentoren van COOVI te Anderlecht [Ney&Partners, 2009]

Met ir. Bart Calie van studiebureau Norbert
Provoost brachten we een bezoek aan de werf
van O&N4 te Leuven (Abscis architecten).
De vloeren van het 12 bouwlagen tellende
kantoorgebouw zijn opgebouwd uit vlakke
vloerplaten van 40 cm hoog, die om de
7,8m ondersteund worden door een kolom.
Structureel gezien is de vloer opgebouwd
als een ribbenvloer. De holle ruimten tussen
de ribben worden ingevuld met polystyreen
blokken van 120x120x24cm. De blokken
worden langs onder en boven ingebed in
een betonlaag van 8cm om een vlakke
vloerplaat te krijgen. Men bekomt zo een
gewichtsbesparing van 25%.

Opbouw wafelvloer met polystyreenblokken, toegepast in
het O&N4 te Leuven [Provoost, 2009]
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Bezoek aan de Van Nelle fabriek tijdens de tweedaagse studietrip naar Rotterdam (oktober 2009)

Ine Wouters, Maria Leus

Om kennis te maken met de nieuwste
technieken bezochten we twee bouwwerven.
Ir.
Wim
Jansen
van
studiebureau
Ney&Partners leidde ons rond op de
werf van de keukentoren (Xavier de
Geyter architecten) op de COOVI site te
Anderlecht. De keukentoren, die les- en
restaurantkeukens bevat, bestaat uit 14
boven elkaar gestapelde kolomloze vloeren
van 12m op 12m. Gezien de slechte
ondergrond was het verminderen van het
gewicht van de gebouwde constructie erg
belangrijk. De vloeren zijn opgebouwd
als een wafelstructuur waarvan de 35cm
hoge ribben een raster van 2m70 vormen,
diagonaal op de zijden van het vierkante
grondplan geplaatst. De wafelvloeren
worden gedragen door drie kokers in prefab
beton die de trappen en de technieken
bevatten.

RE-USE

In het kader van de lessen ‘Actuele
ontwikkelingen’ aan de VUB en het ‘semi-

narie bouwtechnisch concept’ aan de PHL
bestudeerden masterstudenten de evolutie
van deze constructietechnieken. Om de
vroege voorbeelden te onderzoeken en
de oorspronkelijke schaal en ruimtelijke
ervaring te ondervinden trokken we naar
Nederland. De chocoladefabriek Boon en
pellerij Mercurius te Wormermeer (1918,
architect Mart J. Stam), de Van Nellefabriek
te Rotterdam (1925, architect M. Brinkman
en L.C. van der Vlugt) en het modehuis
Schunck te Heerlen (1935, architect F.P.J.
Peutz) stonden op het programma.

Zoektocht naar lichtgewicht: van paddestoel- tot polystyreenvloer

In de tweede helft van de 19de eeuw
werd
gewapend
beton
als
nieuw
constructiemateriaal in gebruik genomen.
De invloed en expertise van ingenieurs
en aannemers als François Hennebique,
Perraud & Dumas en Paul Christophe zorgden
ervoor dat de nieuwe constructietechniek
vlot toegang vond in Brussel en België.
De eerste gebouwen met een structuur in
gewapend beton werden uitgevoerd met
vloeren die ondersteund werden door een
dens grid van balken en kolommen. Rond
de eeuwwisseling zocht men naar methodes
om het bekistingswerk te vereenvoudigen
en de hoogte van de betonnen vloeren te
verkleinen. In de Verenigde staten werd in
1906 de paddestoelvloer ontwikkeld door
Claude Turner. De Zwitserse ingenieur
Robert Maillart verdiepte zich vanaf
1908 in het concept en verbeterde het
wapeningsprincipe. Het zou echter nog
tot 1940 duren vooraleer de berekeningsvoorschriften in Europa in normteksten
werden gegoten. Een paddestoelvloer is een
vlakke vloerplaat die zonder balken wordt
ondersteund door kolommen. De kolomkop
heeft doorgaans de vorm van een afgeknotte
piramide om de dwarskrachten in de plaat te
verkleinen en het doorponsen te vermijden.
De voordelen van paddestoelvloeren komen
goed tot hun recht bij hoge vloerbelastingen
uitgevoerd met een regelmatig kolommengrid,
zoals opslagplaatsen en fabrieken.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
werd de volle betonplaat vervangen door
een uitgeholde ribben- of casettevloer. Door
het uithollen van de betonplaat kan een
aanzienlijk deel van het gewicht uitgespaard
worden, maar de onderzijde van de plaat
bemoeilijkt het bevestigen van leidingen.
Hedendaagse varianten opteren daarom
opnieuw voor een vlakke plaat, waarbij de
gewichtsbesparing wordt gerealiseerd door
het plaatsen van lichte (holle) elementen
in de kern van de betonnen vloerplaat.
Voorbeelden hiervan zijn de bollenplaatvloer
en de polystyreenvloer, die een gewichtsbesparing van 15 à 20% realiseren.
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We can conclude that Victor Horta learns to
take advantage of the ambiguity between
architectural, esthetical and structural issues
in order to design structures where the
formal language of the material is a result of
its structural needs.
This research is funded by the Research Foundation
Flanders (FWO Vlaanderen).

FIG 2

FIG 3

FIG 1: Main frontage of the private mansion
Hôtel Solvay, 1895. (Loze, P (1991), “België
Art Nouveau, van Victor Horta tot Antoine
Pompe”, Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 61
FIG 2: Winter garden of the private mansion
Hôtel Van Eetvelde, 1895. (Loze, P (1991),
“België Art Nouveau, van Victor Horta tot
Antoine Pompe”, Gent: Snoeck-Ducaju &
Zoon, 70)
FIG 3: Main frontage of the Maison du
peuple, 1896-99. (Aubry, F et al. (2007). «
Le Bruxelles de Horta », Gent : Ludion, 67)
FIG 4: Atrium of the department store
A l’innovation, 1901-03. ((2009) Horta
Museum – archives department, commune
Saint-Gilles)
FIG 5: Bow window of the private mansion
Hôtel Van Eetvelde, 1895. (Aubry, F et al.
(2007). « Le Bruxelles de Horta », Gent :
Ludion, 45)
BACK: Winter garden of the private mansion
Hôtel Tassel, 1893. (Aubry, F et al. (2007). «
Le Bruxelles de Horta », Gent : Ludion, 28)

FIG 4

Quentin Collette

The design and the structural choices of
Horta’s constructions result from both the
architectural and the technical/structural
context of that time. Considering the social
and cultural mutations and evolutions, the
architect became aware of the need for
new architectural programmes that had
to meet the expectations of this period.
Horta’s inspiration was drawn from the
theories - based on the notion of rationality
- of Eugène Viollet-le-Duc who considered
the architecture of a building to correspond
with its structure. In analogy, according to
the Art Nouveau movement, each material
type should be represented by its own
formal expression based on its mechanical
properties.
Concerning the technical/structural context,
theoretical developments as well as
experimental testing have permitted the
architects and engineers of the 19th century
to acquire insights in the understanding of the
structural behaviour of iron. More precisely,
from the second half of the nineteenth century,
an important progress of the calculation
methods had caused the design of new
structures. As a result, Horta introduced the
new material ‘iron’ (cast- and wrought iron)
- which was at the time only accepted for
industrial use - into the design of buildings in
order to develop innovative designs.

Through his global oeuvre, iron components
can be divided into three main categories.
First of all, the elements of the principal
bearing structure of the building (beams,
columns, etc.): these unornamented
components are generally not or only
partially apparent. Most of these bearing
structures are composite masonry and
iron structures where the bearing function
of iron becomes more and more important
as Horta’s oeuvre evolves (e.g. Maison du
Peuple (1896-99), A l’innovation department
store (1901-03)). Secondly, there are
structural components that form the
secondary structure. These elements such
as annex winter gardens and bow windows a frequently employed typology in his oeuvre
in the main frontage - are always apparent
and their design is quite sophisticated and
elaborated. In some configurations, these
secondary structures highlight the existence
of an inefficient structural logic: esthetical
considerations linked to design choices
are of prime importance and damage
the structural efficiency. Finally, the third
category represents non structural shapes
used for decorations, railings and technical
equipments (e.g. lighting elements, radiator).

FIG 1
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The Belgian architect Victor Horta (18611947) was one of the greatest personalities of
the Art Nouveau trend in Europe and was also
one of the founders of Modern architecture.
The majority of his constructions are private
mansions but he also built department stores
and other public buildings. He revolutionizes
the typical traditional plan of the private
house in Brussels (with three adjoining
rooms) by means of an organic ornamental
architecture that privileges light and space.

Some significant facts, which reflect the
innovative character of iron practice in his
oeuvre, draw our attention. For the first time
with the Hôtel Tassel (1893), Horta opted
for visible iron components with organic
and natural forms. Being conscious of the
strength of the material, he exploited this
untill its ultimate carrying capacity. Thus,
Horta used very slender cross-sections for
the different structural components of the
structure. Also, in order to provide daylight
to enter the buildings, the architect took
advantage of the mechanical properties of
iron to enlarge bay windows, to build wide
glass roofs and to create open floor spaces.

Victor Horta’s iron architecture: a structural analysis

The structural analysis of Victor Horta’s
oeuvre is studied within the framework of
the PhD thesis “Analysis of the structural
behaviour of riveted connections in historical
iron and steel structures in buildings”. The
historical part of the research aims to put
Horta’s innovative structural use of iron into
picture regarding buildings mainly located in
Brussels.

FIG 5
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By means of a restoration test, one of the
most decorated but endangered cells was
treated. On the walls of cell n° 15, situated
on the first level of one of the prison wings, a
remarkable medallion, groups of people and
little horses are curved into the lime paints. To
guarantee a solid deontological restoration

Horses

Notwithstanding the neglect and present
state, the drawings in the Detention
Centre are exceptional examples of
naive art, and form a curious and unique
historical inventory. Architectural colour
research was used in order to explore
the cells of a group of prisoners during
three centuries and these drawings will
get the necessary attention in the reuse project of this outstanding heritage.
The restoration test in one of the cells
will be used as guideline for the future
restoration and re-establishing of these
striking drawings and graffiti.
1 Pre-examination in Oct-Nov 2005 by Ann Verdonck
2 Graffiti refers to the Greek grafein (writing) and the
Italian graffiare (gouging or carving).
3 Emergency intervention executed in Jan-Feb 2007
by the restoration team Ruth Deneef, Nancy Van
Landeghem, Pieter Noppe, Aike De Bin and Karen
Gärtner Profiel cvba Wevelgem (Belgium).
4 Photo Library Royal Institute for Cultural Heritage
(Brussels), object no 149418, cliché no M42620,
Detention Centre of Vilvoorde 1969.

Plan of a typical cell

Ann Verdonck

As a result of the abominable state of
preservation of these cell decorations,
emergency fixations and restoration tests
were executed in 2007 (note 3). Comparing
the photographs of 1969 (note 4), those of
the research in 2005 and the photographs
made at the beginning of the emergency
interventions, there appears to be an
alarming difference. Lack of occupancy,
combined with the pollution of the growing
population of pigeons, have left their traces.

Cell after restauration

white lacunas in the area of the medallion
were retouched with aquarelle, with the
idea to integrate the new fillings without
catching the attention.
Salt contaminations in the plinth,
especially on the wall below the window,
were brushed off and cleaned up. The
black plinths (bitumen-paint) were
originally painted in white lime wash. A
black lime mortar was chosen to complete
the lacunas of the plinth to get a visual
total concept. The idea of reverting to
the plinths painted black in bitumen-paint
would result in a very raw image, which
doesn’t follow the philosophy of maximal
conservation and which doesn’t show the
history of the cells walls.

RE-USE

On the walls of these extreme small vaulted
cells (3,5 m2), graffiti (note 2) is exposed on
different levels of the thick lime wash packet
(up to 15 layers). With their fingernails
or with instruments at the disposal of the
prisoners, most drawings are gouged into the
surface. Also traces of pencil and paint are
discovered. A striking collection of figures,
animals, texts, inscriptions, names, dates,
droodles, countdown stripes, etc., decorates
the cell walls. The texts and figures have
a funny, elegant, melancholic, hopeful,
hideous, robust, aggressive and often
shabby message. This graffiti represent in a
unique way the isolated life of the detainees,
and became remarkable architectural
ornaments these days.

approach, the maximum consolidation and
preservation of the different paint layers and
the graffiti within their original historical cell
context, was obtained.
It was an extremely complex matter because
of a complete adherence failure. The inbetween joining of the thin lime wash layers,
the bond between the lime wash and the lime
mortar and not at least the adherence of the
lime mortar to the masonry, seemed to be
problematic. Beside the lack of adherence
we had to deal with pulverizing of the lime
wash and salt contamination, both with
seriously consequences for the readability
of the whole.
By means of several restoration test-strips,
the fixation and consolidation methods
were stipulated and modified. Fixation and
consolidation of the surface was achieved
by spraying Primal (0,5 % concentration
in water) repeatedly. Small slivers of
the lime wash were fixed with Mowilith
(2 % concentration in water) and, when
necessary, pressed with a hot spatula. The
pulverization was carefully brushed off and
the subsoil was fixed with casein lime wash.
Lacunas were only filled in with lime mortar
at surfaces without any graffiti. By means of
these completions, the wall ground became
muted and the readability of the whole
improved. In order to consolidate the lime
wash packet and the lime mortar, small
‘bridges’ were implemented in preparation of
the injection of casein lime wash and liquid
lime mortar. Subsequently, on the surface
two layers of Japanese fixation paper were
pasted with methyl cellulose glue (type
Tylose). The casein lime wash and liquid
lime mortar were injected through the paper
into the flaking lime wash.
The methodology and products used in the
restoration test-strips were extrapolated to all
cell walls. Considering the fact that the flaking
of the lime wash layers of the medallion was
about five centimetres, wheat starch and
water was used instead of Tylose to hold the
Japanese fixation paper to the wall. Only the

The Detention Center of Vilvoorde: 3 centuries of convict’s graffiti

The Detention Centre of Vilvoorde (Belgium)
dates from 1773-1779 and is designed by
Laurent Benoit Dewez (1731-1812), the
royal architect of Charles-Alexandre de
Lorraine and one of the leading 18th century
architects of the Southern Netherlands.
In 2005, an architectural paint research
was executed in the cells of one of the 18th
century wings in this former prison. (note 1)

Evolution of restauration
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Mathias Moyaert

PROGRAMMA:
Het programma omvat een tijdelijke en
experimentele studentenhuisvesting op de
VUB campus. Deze tijdelijke interventie
moet het mogelijk maken om de studenten
onderdak te verschaffen tijdens de
renovatiewerken. Het verblijf is flexibel en
aanpasbaar zodanig dat bij hergebruik
andere doelgroepen van deze infrastructuur
gebruik kunnen maken. Tijdens de
zomermaanden
worden
de
kamers
verhuurd aan particulieren als gastenverblijf
tijdens zomercursussen, congressen, en
sportkampen. De functionele cellen (natte
cel/ kookcel) spelen een belangrijke rol bij
deze aanpasbaarheid. De ecobox moet
ook ‘portable’ zijn. Transport van het geheel
wordt georganiseerd met een vrachtwagen
(cfr. containertransport).
De uitdaging bestond erin te onderzoeken
tot welke minima ‘wonen’ kan herleid worden
en hoe het geheel ingenieus geconcipieerd
wordt.

STRUCTUUR:
Tijdelijk karakter van de constructie is
het basisgegeven voor het ontwerpen
van de structuur. De student moet
concept en keuze van het materiaal
laten samengaan. Het gebruik van
recuperatiemateriaal is een pluspunt
(ecologie versus hergebruik).
Het is van belang dat de student van bij de
start de materiaalkeuze laat meespelen
in het ontwerp om de mogelijkheden
maar tevens ook de beperkingen van
het materiaal te onderkennen (ideale
overspanning, verbindingen, secties,…
maar ook vormgeving). Het materiaal heeft
een technische maar tevens vormelijke
impact. Beide zijn onderzocht.

2IA

Evelyn Blondeel

AANPAK:
In eerste instantie is een model
ontwikkeld, contextloos en bijgevolg
inzetbaar op diverse sites. Het aspect
low-tech ecologie is hierbij de rode
draad doorheen de aanpak. Belangrijke
aspecten hiervan zijn het compact bouwen
(energieverliezen,
materiaalgebruik,
onderhoud en kostprijs zijn evenredig met
de compactheid), oriëntatie t.o.v. zon en
omgeving, multi-functionaliteit van ruimtes
(flexibel bouwen), materiaalgebruik en
–keuze in functie van standaardisatie,
logische draagstructuren, aangepastheid
(mindervalide) en aanpasbaarheid, omgaan met temperatuurschommelingen,
gebruik van passieve zonne-energie
(oriëntatie, planindeling, zonwering,…),
bufferen tegen koude (bergingen en
circulatie als bufferzones aan noordzijde),
enz. In een tweede fase van de oefening
is de ecobox ingezet op een door de
student zorgvuldig gekozen locatie op
de campus. Voor de presentatie van het
ontwerp is er samengewerkt met het vak
CADII waar de studenten een 3D model
hebben uitgewerkt in een realistische
fotomontage.

De Ecobox & Reconversie van de Paolo-kerk

An Li Yap

CONTEXT:
De bestaande studentenhuisvesting op de
VUB campus is aan renovatie toe. Deze
studentenhuizen, naar ontwerp van architect
Willy Van Der Meeren uit 1973, zijn nog
steeds een voorbeeld voor het wonen binnen
een universitaire campus. Van Der Meeren
streefde naar een speelse vormgeving
met aandacht voor optimale lichtinval en
minimale geluidshinder. Het maximum
aan mogelijkheden halen uit een minimum
aan middelen was de boodschap van Van
Der Meeren in dit ingenieus concept. Hij
experimenteerde met ‘open prefabricatie’
waarbij de onderdelen op elkaar zijn
afgestemd en waardoor iedere bewoner zijn
verblijf naar eigen wens kan inrichten. Door
de aaneenschakeling van vier units ontstaan
groepen van telkens vier kamers met twee
sanitaire cellen en een leefruimte.
In deze eerste oefening is een tijdelijke
studentenhuisvesting ontwikkeld die kan
ingezet worden tijdens de renovatiewerken.
Het zijn volwaardige woongelegenheden
voor één tot twee personen, comfortabel
(water, elektriciteit, verwarming, internet,…),
goed geïsoleerd én gemakkelijk stapelbaar/
schakelbaar.

Ann Verdonck, Evi Corne

DE ECOBOX

Soon Sirli Lim
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RECONVERSIE VAN DE PAOLOKERK
CONTEXT
Op 1 oktober 1933 besliste de kerkfabriek
om een nieuwe kerk te bouwen en
met ﬁnanciële hulp van de gemeente
Anderlecht zijn de werken in november
1936 gestart. Het gebouw was nog voor
de Tweede Wereldoorlog voltooid maar de
binneninrichting duurde langer.
De kerk is een ontwerp van architect Jos
Smolderen, een van de toonaangevende
architecten in Antwerpen tijdens het
interbellum.
Smolderen
(1889-1973)
is vooral bekend voor de bouw van de
Boerentoren in Antwerpen (1927-1932,
i.s.m. E. Van Averbeke en J. Vanhoenacker)
en zijn belangrijke bijdrage tot de
Wereldtentoonstelling van Antwerpen in
1930 waarvan hij o.m. het algemene plan
tekende. Het voorpleintje was oorspronkelijk
van de steenweg afgesloten door een arcade
van zes bogen op zuilen die van de hoek
van de toren tot de hoek van de pastorij liep
(gesloopt in 1999).
In de tweede oefening is gewerkt rond
het begrip reconversie, aansluitend bij
de onderzoeksgroep re-use (æ-lab) van
de vakgroep Ingenieurwetenschappen.
De uitdaging bestond erin om via de
omschakeling en het hergebruik van de
Sint-Vincentius a Paulokerk een bijdrage
te leveren aan het woonprobleem in
Anderlecht.

PROGRAMMA
De kerk is gerevitaliseerd in functie van het
gemeenschappelijk wonen waarbij gepoogd
is om verschillende leeftijdsgroepen binnen
diverse woonconﬁguraties rond een aantal
gemeenschappelijke functies samen te
brengen met als doel de sociale cohesie
te versterken. Deze geconcentreerde
woonvorm is een duurzaam alternatief voor
het individueel wonen in plaatsverslindende
woonverkavelingen.
Bovendien
wordt
het bestaand waardevol patrimonium
gerecupereerd en gerevitaliseerd.
AANPAK
Uitgangspunten zijn de ontwerptools
‘Omgaan met reconversie van Moderne
Kerken’ van Emily Ruys die zij ontwikkelt
in het kader van haar Meesterproef
Architectonische Ingenieurwetenschappen.
In de eerste zes weken is het concept op
punt gezet gevolgd door vier interventies
van het vak Bouwtechnologie II waar is
ingezoomd op de technische uitwerking en
de verdere verﬁjning van het project
STRUCTUUR
De kerk bestaat uit een “doosstructuur” van
muren en twee rijen slanke betonkolommen
die los van de muren staan en op halve
hoogte door middel van twee kleine betonnen
balken met de muur verbonden zijn, dit
om te vermijden dat de kolommen zouden
uitknikken. Deze structuur zal tijdens het
hergebruik behouden en gepotentialiseerd
worden. De materialen en de structuur van
de nieuwe interventie zijn vrij te kiezen maar
moeten verantwoord en getoetst worden aan
de bestaande draagstructuur van de kerk.

Stijn Brancart
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Evelyn Blondeel

Ayse Gündüz

Stijn Brancart

Mattias Colla
Yoram Dierick

An Li Yap

Hyan Honai
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Elleke Heyvaert
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Next a 360o dome (half a sphere with a radius
of 4.25m) has been designed for which an
integrated model has been analysed. When
a ¼ of the dome is fixed (3 points fixed at
ground level) the top remains in a fixed
position, and other points at ground level
could move on wheels (their path is a circular
arc) (FIG 4). The membrane is represented
by a cable net, the frame by beam- and barelements. The membrane is only attached
in the nodes of the frame. In intermediate
configurations the frame is fixed on a rail at
ground level (FIG 5). Since the membrane
has been modelled as a cable net, with
no shear stiffness, the obtained numerical
results are approximate.
For the final full scale ‘deployable
demonstrator’ the following materials are
used for the primary structure: steel for the
skin: silicon coated polyester (from SIOEN)
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FIG 1: Paper model of the foldable construction

FIG 3: Set up of the dome

FIG 4

FIG 5

for the boundary reinforcement: Vectran
30mm belt (from Bexco)
A controlling system to (un)fold the dome will
be implemented too. On the real size dome
membrane tensioned will be measured
experimentally and the transformations in
shape and stress pattern will be evaluated.
The demonstrator will be built by IASO in
Lleida.

LIGHTWEIGHT STRUCTURES

A first full scale prototype with 2 membrane
units was build. The frame has been made
with hinges exactly at the folding lines.
The foldability of the frame was verified:
a reduction of the opening angle from
100% to 30% is possible (FIG 3). The
membrane units were fixed in the frame,
but the fabrication was not precise enough
to be able to measure the influence of the
adjustment of the links on the pre-tension in
the membrane.

FIG 2

Contex-T

A small adaptable roof/canopy is built as a
deployable demonstrator. The demonstrator
consists of a foldable frame and a foldable
membrane. The aim is to test the kinetic
behaviour of the supporting structure (un)
folding together with the membrane cover.
The design of the foldable structure is based
on a foldable plate configuration (FIG 1).
A working model was made to illustrate the
behaviour of the angulated beam structure
(FIG 2). The membrane made out of flat
triangular patterns with curved cut-outs has
been analysed in different configurations with
different adaptations for the links connecting
the membrane to the frame.

Marijke Mollaert,
Niels De Temmerman

Contex-T:
TEXTILE ARCHITECTURE –
TEXTILE STRUCTURES AND BUILDINGS
OF THE FUTURE
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The principal of the used numerical form
finding procedures rely on the well-known
hanging models. This used methodology,
namely finding a catenary shape, is based
on the physical law that tension and
compression are geometrical inversions.
This principle has been physically pioneered
by Heinz Isler. He designed and constructed
all his shells based on physical hanging
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Due to the fact that the force-density
method is applied on cable net with linear
links, the initial shell geometries are firstly
modelled as a hanging chain models with no
bending stiffness or compression capacity.
By doing so, any shear stiffness acting
in the continuous shell, is ignored. While
applying the force density method, the initial
geometries will converge to their equilibrium
shapes by considering the self weight
(reduced to point loads in the nodes) of the
concrete shells. The resulting equilibrium
hanging chain models are inverted to create
geometries with only compression forces in
the chains.
In order to study the real load-carrying
behaviour of the shell geometry, the resulting
grid shapes are modelled as continuous
shells in the Finite Element Analysis program
Ansys. The finite element analysis studies
the strength (stress distribution), stability
(buckling) and stiffness (deformations) of
the shell geometries under representative
loading combinations conform the Eurocodes
(considering self weight, snow, wind, etc.).
By these controls the optimized thickness of
the slender concrete shells can be defined.

Isler’s physical hanging model

Candela’s umbrella

Chapel Lomas de Cuernavaca in Mexico

a

a

b

b

c

c

a: Form found geometry of umbrella in Easy
b: Shell geometry of umbrella in Ansys
c: Stress distribution under load combination in
umbrella

a: Form found geometry of saddle in Easy
b: Shell geometry of saddle in Ansys
c: Stress distribution under load combination in saddle

Laurent Guldentops, Iris Depoorter

A shell is defined as a structural element
with a thickness which is small compared
to its other dimensions. A primary difference
between a shell structure and a plate structure
is that a shell is characterized by a single
or double curvature. A second difference is
the load carrying behavior: where a flat plate
acts similar to a beam with bending, shells
resist only axial loads. The ideal thin shell
must be capable of developing both tension
and compression. But concrete shells restrict
their design to mostly three dimensional
compression shapes due to the very low
tensile resistance of concrete. The structural
efficiency of these purely compression
shapes will result in a very durable system
that requires minimal amount of concrete
and reduced reinforcement. Numerical form
finding procedures are used to achieve
equilibrium shapes in pure compression.

These form finding simulations have been
accomplished on two shell shapes based on
real shell structures by Felix Candela, the
Spanish architect and structural engineer.
The first form finding is practiced on the
saddle shape. Candela introduced this
shape for his concrete roof structures. One
of the advanced examples is the Chapel
Lomas de Cuernavaca in Mexico, built
in 1951. A second study is done on the
umbrella that can be considered as one
of most representative structures and the
structure Candela most often used.

LIGHTWEIGHT

Nowadays the interests and research in
spatial structures and shells arises again
grace to the evolution of new technologies
and the rising capacity of software packages.
The study of shell design in the department
of Architectural Engineering features in a
larger research project that investigates
the potential of fabric formwork for the
creation and construction of complex curved
structural optimized concrete thin shells.

models. The inversed hanging models
correspond to purely axially loaded shell
geometries under gravity loads where
any bending action is eliminated. The
numerical form-finding procedures simulate
this physical modeling. The procedures
are based on the force-density method
incorporated in the commercially available
Easy software package.

Formfinding and structural analysis of complex curved shells

Thin concrete shells were widely used for
medium and long-span roof structures from
the 1920s until the 1970s. The works of
Torroja, Candela and Nervi for example,
were mainly constructed in this period. Since
1970 the construction of concrete shells has
declined due to several factors: the labour
intensive construction, the competitive prices
of structural steel sections and the high cost of
the formwork required to produce shell forms.
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Mieke Vandenbroucke

Sien Walraevens

Uiteindelijk stelt de student een eindproject
voor waarbij een architecturaal of bouwkundig probleem wordt opgelost door het ontwikkelen van een digitale ontwerptool. Deze
kan eventueel worden ingezet bij het evalueren en/of verhogen van de architecturale
of constructieve kwaliteit van het (eind)ontwerp, al dan niet in het kader van de meesterproef of het afstudeerwerk.

Evy Verwimp

Sye Nam Heirbaut
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Aline Vergauwen

Niels De Temmerman, Pieter Herthogs

Tijdens de begeleide oefeningensessies
wordt via demonstraties getoond hoe een
model logisch kan worden gegenereerd en
dynamisch kan worden getransformeerd
door middel van relevante (architecturale)
parameters. Deze oefeningen hebben tot
doel de student de basisprincipes van ‘geparametriseerd ontwerpen’ bij te brengen en
hem tegelijkertijd vertrouwd te maken met
de gebruikte software.
Via deelopdrachten lost de student gestelde
problemen op en leert hoe een aanpasbare
of transformeerbare constructie digitaal kan
worden gegenereerd op basis van relevante
architecturale parameters zoals het aantal,
de vorm en de dimensies van de elementen,
globale kenmerken van de structuur (lengte,
dikte, overspanning), de kinematica van het
systeem, en dergelijke. De ontwerper kan
de geometrie aanpassen (en eventueel de
beweging simuleren) door specifieke parameters te manipuleren.

Bert Belmans

Student’s Research on Tensairity Structures

Computergesteund ontwerpen is een essentieel deel van de opleiding tot ingenieurachitect, omdat het de student in staat stelt
zijn ontwerpidee op een gedetailleerde en
correcte manier te visualiseren. Er wordt
gebruik gemaakt het softwarepakket van
‘Rhinoceros 3D’, wat een uiterst krachtige,
universele, maar toch eenvoudig modelleerprogramma is, gecombineerd met de plug-in
‘Grasshopper’, die het toelaat om parametrische scripts toe te voegen aan Rhinoceros
3D via een grafische interface. Via hoorcolleges wordt inzicht verschaft in de methodologie van ‘parametrisch ontwerpen’. Door
middel van voorbeelden (architecturale en
bouwkundige toepassingen) wordt verduidelijkt waarvoor een digitaal parametrisch
model of ontwerptool kan worden gebruikt.

PARAMETRIC DESIGN

COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN II
(PARAMETRIC DESIGN)

Pieter Slock
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Dafinë Blakçori

Eindjury

semester 1
1 - analyse van de situatie
2 - vooroefening: stadsruimtelijk scenario
3 - vooroefening: atmosferisch scenario
4 - projectanalyse: stadsruimtelijke opzet
5 - ontwerpopgave: stadsruimtelijk plan Kievitbuurt
semester 2
6 - projectanalyses: woningtypes/ gevelopbouw
7 - tussenoefening: tektoniek van de gevel
8 - ontwerpopgave: collectief woongebouw Kievitbuurt
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Deniz Önder

Haike Apelt, Stefan Braun

OVERZICHT OEFENINGEN

3IA

Kievitbuurt, Antwerpen

Kelvin Roovers, Yves Govaerts
projectanalyse: Woongebouw Detroit, Amsterdam (awg architecten)

SEMESTER 1
In het eerste semester bestuderen de
studenten via analyses de ruimtelijke
samenhang van het projectgebied en zoeken
relevante aanknopingspunten. Op basis
van de analyses en twee experimentele
vooroefeningen wordt een stadsruimtelijk
plan voor meerdere collectieve (woon)
gebouwen ontwikkeld en wordt vervolgens
verder tot de schaal van het gebouw
ingezoomd. Binnen de te ontwikkelen
stedenbouwkundige grondstructuur zullen zowel de bouwvolumes alsook de
karakteristieke stadsruimtes (morfologisch,
typologisch, etc.) zichtbaar worden. De te
ontwerpen bouwvolumes dienen met de
stad te communiceren en (aanknopend
op het bestaande) nieuwe verbanden
te creëren. Duurzaamheid is hierbij een
belangrijk thema op zowel stads- als ook
gebouwniveau.

De Architectuur van de Stad, Kievitbuurt, Antwerpen

DE ARCHITECTUUR VAN DE STAD
In het derde jaar werken de studenten over
twee semesters aan een ontwerp, dat alle
schaalniveaus omvat: van de stedenbouw
tot en met het architectonisch detail.
Het projectgebied bevindt zich dit jaar in
de Kievitbuurt te Antwerpen. Het wordt
begrensd door het treinviaduct, de Van
Immerseelstraat, de Lange Kievitstraat en
de Van Den Nestlei. Ondanks de centrale
ligging en de pogingen van de stad het
gebied met een nieuwe ingang naar het
Centraal Station en hoogbouwprojecten
te reactiveren, ontbreekt het gebied
vandaag aan identiteit en ruimtelijke
samenhang. Er zullen stadsruimtelijke
modellen ontwikkeld en getest worden,
die aan deze vraagstukken beantwoorden
en die vervolgens als stedenbouwkundig
onderlegger
voor
de
verdere
architectonische uitwerking/ concretisering
zullen dienen.
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SEMESTER 2
Met de kennis over het stadsruimtelijk
ontwerp ontwikkelen de studenten in
het tweede semester het project verder
tot en met materialisering en detail.
Het gaat erom de (abstracte) ideeën
over de stad nu in het ontwerp van
het gebouw te concretiseren. Op zoek
naar hun onderlinge relatie stelt zich
daarmee ook de vraag of (en hoe) met
architectuur ‘stad’ gemaakt kan worden.
Binnen het in het eerste semester
individueel ontwikkeld stadsruimtelijk
plan voor de Kievitwijk wordt één
gebouw architectonisch (structureel,
ruimtelijk en materieel) uitgewerkt. De
thema’s, die voor het stadsruimtelijk plan
belangrijk waren, zullen in deze fase
op gebouwschaal verder ontwikkeld
worden. Hierbij worden zowel de
potenties als ook de grenzen van dit
plan onderzocht.
De relatie tussen openbare ruimte en
collectieve / private (zowel buitenals binnen-) ruimte verdient daarbij
bijzondere aandacht en specifiek
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 interesses of
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.

Yves Govaerts

Dafinë Blakçori

Op vlak van Architectuurtheorie werd er
samengewerkt met prof. Inge Bertels.
De bouwtechnische uitwerking gebeurde
met ondersteuning van prof. Hera Van
Sande en Maaike van der Tempel.
Willem Van Buyten
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Kelvin Roovers
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Maarten Van Craenenbroeck

Ruben Van Daele

Hanne Vrebos

Yves Govaerts
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Yves Govaerts

Twee lezingen, van Wingender Hovenier Architecten (JanPeter Wingender) en META architectuurbureau (Niklaas
Deboutte), verschaften ons inzicht in het werk van bureaus
die een grote ervaring op het gebied van woningbouw in
binnenstedelijke situaties hebben opgebouwd.
Een werfbezoek aan het collectief woongebouw aan de
Italiëlei (META architectuurbureau) gaf de link met de
architectuurpraktijk.

51

52

RENOVATIE / RECONVERSIE Ine Wouters, Leen Lauriks

OPENING NIEUWE ATELIERS

NIEUWE ATELIERS
ARCHITECTONISCHE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
53

OPENING ATELIERS 10 MEI ‘10

DEBAT MET OLIVIER BASTIN, Brussels Bouwmeester
OFFICIËLE OPENING DOOR PAUL DE KNOP, rector VUB
“Hoe biedt een kritische blik op de stad mogelijkheden voor de vereniging van hedendaagse
achitectuur met het bestaand patrimonium? Hoe gaan we om met de toekomstige noden van
de stad met respect voor de historische monumenten? Hoe worden dringende werken in de
stad doorgevoerd, rekening houdend met haar sociale, culturele en economische context?
Kortom, hoe ziet de nieuwe Brusselse Bouwmeester deze uitdagingen?”
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NIEUWE ATELIERS

VERGADERZAAL

META architectuurbureau

KANTOOR
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Publieke ruimte als hoofdrolspeler
Traditioneel gezien verstaan we onder
publieke ruimte vooral straten, pleinen en
parken, in de context van een compact
stadsweefsel, waar de toevallige ontmoeting
centraal staat. De openbare ruimte vormt er
een kader voor vele vormen van communicatie
tussen onbekenden en bekenden, tussen
overheid en burger, tussen bewoners en
gebruikers van de stad. Ze wordt beschouwd
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Publieke ruimte versus privatisering
Maar er is echter meer aan de hand
dan enkel een betekenisverschuiving
van de publieke ruimte. Een andere
belangrijke evolutie heeft namelijk
betrekking op de gevaren in verband
met de sluipende privatisering van de
publieke ruimte die zich de laatste jaren
voltrekt. Deze gevaren dienen echter te
worden genuanceerd, daar een openbare
ruimte nooit volledig openbaar kan zijn
zoals hierboven al werd aangegeven. Het
negatieve aspect van privatisering dat
hier wordt aangehaald, speelt zich vooral
af op een niveau tussen de grote publieke
ruimtes (de pleinen en parken) en de
private ruimtes (de woning). Het betreft
hier de semi-publieke stadsruimtes. Ze
zijn publiek toegankelijk tegen bepaalde
voorwaarden en worden steeds meer aan
privaat beheer en toezicht overgelaten.
Als gevolg hiervan werpt de privatisering
in onze eigen stad nieuwe wallen op die
vrije stadscirculatie (voor voetgangers en
ﬁetsers) bemoeilijken.

De negatieve privatisering heeft echter
niet enkel betrekking op het beheer,
maar ook op het gebruik van de publieke
ruimte zelf. Sommige individuen of
groepen palmen bepaalde delen van de
publieke ruimte in - hetgeen soms wordt
aangeduid met de term ‘parochialisering’
- door er bijvoorbeeld te gaan wandelen
met hun hond. Dit laatste genereert vaak
problemen met hondenpoep, waardoor
bijvoorbeeld kinderen niet kunnen spelen
in een park waar bewoners hun hond
uitlaten. In die zin kunnen bepaalde
private ruimten (onder een privaat beheer)
met een publiek karakter misschien wel
tot een hogere kwaliteit komen dan de
traditionele. Deze nieuwe vormen van
publieke (binnen-) ruimte geven vaak
aanleiding tot onverwachte ontmoetingen
en anonimiteit, eigenschappen die ook aan
de (traditionele) stedelijke buitenruimte
haar kwaliteit verlenen.
In het licht hiervan stelt de Spaanse
stedenbouwkundige Manuel de SolàMorales voor om te spreken van ‘collectieve
ruimten’ in plaats van publieke ruimte.
‘Collectieve ruimte’ dekt immers een
bredere lading aan betekenissen, daar ze
zowel terugslaat op traditionele als nieuwe
vormen van publieke ruimte. Deze nieuwe
vormen trekken steeds meer het stedelijk
leven aan dat traditioneel plaats had op
pleinen, parken en straten. Deze laatste
lopen dan ook steeds meer het risico om te
vervallen tot doorgangsruimtes. Uiteraard
dient niet elke vorm van privatisering
genuanceerd te worden. Het creëren van
eilanden voor een speciﬁek publiek en
het daardoor uitsluiten van een andere
deel van de bewoners door een bepaalde
mate van exclusiviteit, maakt dat het semipubliek karakter van bepaalde ruimtes
verloren gaat. Zo bestaat er bijvoorbeeld
het probleem van ‘hangjongeren’ in een
park, die oudere mensen een onveilig
gevoel kunnen geven (hoewel dit ook
afhankelijk is van de tolerantiedrempel
van deze ouderen), of discotheken waar
bewoners met een vreemde origine niet
worden toegelaten onder het mom van
veiligheidsredenen.
‘Veiligheid’ en daarmee samenhangend
de inrichting van een ruimte, is ook één
van de redenen waarom traditionele
openbare ruimtes publiek verliezen. Dit

Inge Bertels, Dries Ceuppens, Iris Depoorter

ruimten in woonbuurten en ten slotte
publieke ruimten in de stedelijke periferie
en langs snelwegen. In tegenstelling tot
de klassieke opdeling private vs. publieke
ruimte en de gradiënt tussen beide, wordt de
publieke ruimte hier op een andere manier
benaderd. Een benadering die rekening
houdt met de nieuwe randvoorwaarden
gecreëerd door het stedelijk principe van
een netwerkstad, waarin ook de klassieke
tegenstelling (privaat-publiek) past, des
te meer door de veronderstelling dat een
plaats nooit integraal publiek kan zijn.
Afhankelijk van de context (stadscentrum,
woonbuurt…) krijgt de publieke ruimte een
andere betekenis en veranderen ook de
verhoudingen tussen privaat en publiek.
De inrichting van een publieke ruimte in
het stadscentrum zal andere parameters
hanteren om kwaliteit te generen, dan
de inrichting van een publieke ruimte
in het midden van een woonbuurt waar
bijvoorbeeld een meer intiem karakter
wordt vooropgesteld, de vormgeving van
publieke (voet-)paden zoals onderzocht
door James N. Richardson of de impact
van kunstintegratie op publieke ruimtelijke
kwaliteit door Haike Bulinckx en Britt
Christiaens.

ACTUALIA

Publieke
architectuur
en
daarmee
samenhangende en degelijk architectuurbeleid staan vandaag hoog op de
beleidsagenda. Het is opvallend dat daarbij
de nadruk hoofdzakelijk wordt gelegd op
het genereren van kwaliteit door stedelijke
vernieuwing waarbij op microniveau via de
uitwerking van publieke architectuurprojecten
hefbomen voor deze vernieuwing worden
gecreëerd. De complexiteit van het debat
rond publieke architectuur wordt dan ook sterk
bepaald door het nastreven van ‘kwaliteit’ en
de zoektocht naar de deﬁniëring daarvan. Net
zoals ‘publieke architectuur’ heeft de term
‘kwaliteit’ een brede waaier aan invullingen,
die niet alleen in technische termen wordt
omschreven, maar ook door ruimtelijke,
economische, sociale en ideologische - lees
politieke – visies wordt bepaald. In het recente
debat wordt dan ook een erg ruime deﬁnitie
van publieke architectuur gehanteerd.

als een element dat stedelijkheid met een
democratisch karakter (vrij toegankelijk
voor iedereen) genereert en stimuleert.
Anonimiteit is in deze context een positieve
stedelijke conditie, waarvan men gebruik
kan maken als een kwalitatief element. Het
is echter zo dat nieuwe visies ten opzichte
van stedelijkheid de invulling van het begrip
publieke ruimte complexer maken, doordat
de ‘netwerkstad’ – die zo goed als de gehele
Vlaamse ruimte omvat – als uitgangspunt
wordt genomen. Vlaanderen kan beschouwd
worden als een netwerkstad op zich, omdat
de stedelijke conditie zich niet meer beperkt
tot de traditionele stad met een bepaalde
graad van compactheid (stadscentra). Het
verschil tussen de stad en het platteland
vervaagde hier immers sterk waardoor er
een stedelijk weefsels ontstaat dat niet meer
onder de noemer van een traditionele stad te
brengen is, maar wel duidelijk door stedelijke
condities gekenmerkt wordt. Als gevolg van
deze veranderingen spreekt men steeds meer
in termen van een netwerk- of nevelstad als
gangbare vorm van stedelijkheid, waardoor
het begrip stedelijkheid een veel breder
toepassingsgebied kent.
Deze evolutie valt samen met veranderingen
in de beleving van ‘openbaarheid’. Het
stedelijke leven, dat zich historisch gezien
afspeelde op ondermeer pleinen en straten
richt zich steeds meer naar binnen toe onder
de vorm van onder andere shoppingcentra.
De traditionele publieke ruimtes verliezen
daardoor steeds meer hun rol als belangrijkste
ontmoetingsplaats en forum van het stedelijke
leven. Die nieuwe vormen van openbaarheid
en veranderingen van de stedelijke condities
waren voor de Nederlandse geograaf Ivan
Nio de aanleiding een andere benadering
voor het begrip publiek ruimte aan te nemen.
Nio stelt voor de publieke ruimte te bekijken
als een schouwtoneel in plaats van een
ontmoetingsplaats, waar het observeren
de plaats van het ontmoeten inneemt
en deﬁnieert de publieke ruimte daarom
als volgt: ‘De publieke ruimte is (…) elke
gemeenschappelijke
ruimte
waar
de
diversiteit van de stedelijke samenleving
tot uitdrukking komt zonder bedreigend te
zijn’ (Nio 2001, 31). Hij licht deze deﬁnitie
diepgaander toe door vier types van publieke
ruimte te beschouwen: de publieke ruimten
in stadscentra, de privaat beheerde en
ontwikkelde publieke ruimten, de publieke

Architectuuractualia in een kritisch en historisch perspectief

Bij de opening van onze nieuwe ateliers
en kantoren werd de kersverse Brussels
stadsbouwmeester Olivier Bastin uitgenodigd
om te reﬂecteren over de architecturale
toekomstvisie en het architectuurbeleid
voor de thuisstad van onze universiteit. Het
thema, weliswaar opengetrokken naar een
ruimere (inter-)nationale context, was voor de
tweede Master studenten Architectonische
Ingenieurswetenschappen ook het debaten onderzoeksonderwerp in de cursus
‘Architectuuractualia in een kritisch en
historisch perspectief’. Dries Ceuppens en
Iris Depoorter reﬂecteerden daarbij over het
actuele debat en de complexiteit die termen
als ‘publieke architectuur en publieke ruimte’
omvatten. Dit artikel brengt ondermeer
fragmenten uit hun reﬂectie en gaat daarnaast
ook in op de diversiteit aan perspectieven die
door hun collega’s binnen dit ruimere thema
werden onderzocht.
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aspect komt dan ook steeds meer naar voor
bij beheersplannen van publieke ruimtes.
Het is een parameter waarop ingespeeld
kan worden bij de ontwikkeling van nieuwe,
kwalitatieve openbare ruimtes. Zo wordt
het plaatsen van camera’s in sommige
gevallen aangegrepen als een reactie op het
gevoel van onveiligheid dat kan ontstaan in
(semi-)publieke ruimtes. De vraag is echter
of dergelijke maatregelen het publieke
karakter van deze ruimtes ten goede komen.
Stimuleren veiligheidscamera’s, juist door
hun aanwezigheid, niet het gevoel van
onveiligheid?
Een andere evolutie doet zich voor op het
niveau van het wonen (al dan niet in de stad),
waar men nu door verschillende programma’s
met elkaar te verweven een hogere kwaliteit
wil nastreven. Door het ‘mengen’ van functies
kan een monofunctionele invulling (volgens
het principe van de zoneringsgedachte in de
planologie) van de ruimte en de bijkomende
nadelen vermeden worden. Zo kunnen
bijvoorbeeld eerder private binnentuinen van
een (stedelijk) bouwblok een semi-publiek
karakter verkrijgen door het voorzien van
een commerciële functie op het gelijkvloers.
Hierdoor zullen ook andere mensen, buiten de
eigenlijke bewoners, met de eerder ingesloten
ruimte in contact komen en de binnentuinen
sporadisch kunnen gebruiken als een soort
van ‘shortcut’ en onderdeel van hun stedelijk
parcours. Uiteraard gaat dit publieke karakter
verloren wanneer de eigenlijke bewoners
beslissen een (permanente) afsluiting te
plaatsen. De toegang tot de binnentuin wordt
zo exclusief voorbehouden aan de bewoners
(vaak ook weer om het gevoel van veiligheid
te versterken), met in extremis de vorming van
zogenaamde gated-communities als gevolg.
Tegenover deze sluipende privatisering staat
het feit dat men nu streeft naar meer kwaliteit
voor de publieke ruimte.
Het toenemen van de interactie met het grote
publiek is een trend die hiermee parallel
verloopt. Deze evolutie speelt zich niet enkel
af bij het theoretisch debat rond kwalitatieve
publieke ruimte, maar is ook terug te vinden
op andere domeinen. De publieke interactie
leidt in zekere zin tot een bepaalde mate van
vervlakking van het debat. Dit doordat het
toegankelijk(er) wordt gemaakt voor derden die
vaak onvoldoende met het thema vertrouwd
zijn om een meerwaarde voor het debat te
betekenen (cf. dossier Oosterweelverbinding).
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In het Jaarboek Architectuur Vlaanderen
’06-’07 werd dit probleem ook aangekaart
ondermeer met de discussie rond de
vormgeving van een jeugdcentrum in Asse
waar de ‘gebruikersparticipatie’ de discussie
domineerde. Meer inspraak van gebruikers leid
echter vaak ook tot een positieve ontwikkeling,
waarbij beter ingespeeld kan worden op
de specifieke eisen van de toekomstige
gebruikers. Deze strategie wordt steeds
meer gebruikt voor de inrichting van publieke
pleinen, zoals dat bijvoorbeeld het geval
was voor het Ursulinenplein in Brussel. De
ontwerpers interviewden voor de uiteindelijke
inrichting van dit plein de verschillende
doelgroepen, zowel de gebruikers (oud en
jong) als de bewoners. Op die manier namen
ook de kansen op een kwalitatieve inrichting,
die inspeelt op de werkelijke noden van de
toekomstige gebruikers, toe. In de praktijk
trekt dit plein daardoor ook een heel divers
publiek aan en toont hoe via architectuur
en stedenbouw stedelijke leefkwaliteit kan
worden gegenereerd. Of zoals Koen van
Synghel het verwoordt: ‘Op het Ursulinenplein
worden hoogmissen van het stedelijke leven
gevierd. Of hoe representatie de publieke
ruimte doodt, terwijl architectuur geschreven
op het lijf van de hedendaagse stad die stad
doet leven’ (van Synghel, De Standaard, 16
mei 2006).
Publieke gebouwen, zoektocht naar een
theoretisch discours en (beleids-)praktijk
In tegenstelling tot de publieke ruimte, wordt
er op het gebied van openbare gebouwen in
veel mindere mate een theoretisch discours
gevolgd. De evoluties en ontwikkelingen op
dit domein komen niet zelden voort uit het
bouwen van de openbare gebouwen zelf.
Op het gebouwde wordt kritiek geleverd,
wat aanleiding geeft tot debat dat op zich
weer een denkkader schept voor volgende
projecten. Vanuit dit perspectief onderzochten
Dorien Aerts en Romy Van Gaever de recente
architectuurwedstrijd voor de Europese Wijk,
waarbij duidelijk werd dat de zoektocht naar
een kwaliteitsvol architectuurbeleid verre van
ten einde is. Om zicht te krijgen op de ‘interne
mechanismen’ interviewden ze ondermeer
de voorzitter van deze architectuurwedstrijd,
de recent als Brussels stadsbouwmeester
aangestelde Olivier Bastin. Zijn Antwerpse
collega Kristiaan Borret werd door Patrick
Van Walleghem en Yuki Suzuki op de rooster

gelegd voor een SWOT-analyse van het
Antwerpse Stadsbouwmeesterschap.
In het debat over publieke architectuur,
maar ook in het ontwerpconcept, wordt niet
zelden teruggegrepen naar het discours
dat gevoerd wordt op het niveau van de
openbare ruimte. Ook in het actuele stedelijk
weefsel valt er steeds meer een vervaging en
verweving op te merken tussen stedenbouw
en architectuur (en zelfs infrastructuur). Dit
hangt inderdaad ook samen met het ontstaan
van de netwerkstad en de daarbij behorende
nieuwe vormen van publieke ruimte, die zowel
een stedenbouwkundige als architecturale
ervaring vereisen. Gebouwen staan er niet
alleen voor hun interne functie, ze geven
eveneens vorm aan het gemengde gebruik.
Treinstations, ziekenhuizen en luchthavens
zijn hier interessante voorbeelden van,
omdat ze naast hun specifiek programma
(bv. transportvoorziening) tevens andere
programma’s kunnen huisvesten of (in-)
direct stimuleren, die vaak zelfs niet eens
ondersteunend zijn voor het basisprogramma.
Ze vormen als het ware stedelijke entiteiten
op zich. Andere typologieën, zoals de door
Kostas Anastasiades en Haaike Peeters
onderzochte gerechtsgebouwen of de
door Emilie Ruys en Valentine Vereecke
bestudeerde religieuze architectuur, schrijven
zich dan weer moeizamer – maar niet
onmogelijk – in in een dergelijke evolutie.
Dat binnen dit stedelijke weefsel ook
aandacht moet zijn voor personen met een
handicap is een open deur intrappen, dat
dit echter geen dagdagelijkse realiteit is
evenzeer. Wim Ost en Anna Kobiak namen
daarom in hun onderzoek de toegankelijkheid
van treinstations (en -omgevingen) onder de
loep. Ze stelden hierbij vast dat beleidsnota’s
en toekomstvisies effectief steeds meer
belang hechten aan deze problematiek, maar
dat in de praktijk ‘toegankelijke stations’ –
zoals het vernieuwde Brugse station – eerder
uitzondering zijn dan regel.
De wijze waarop en de gradaties waarin
(jonge) architecten en ontwerpers betrokken
zijn, was daarnaast ook een belangrijk
interesseveld. Zo onderzochten ondermeer
Liese Somers en Dieter Van de Velde de
structuur en het verloop van publiekeprivate samenwerking (PPS). Daarnaast
bestudeerden Nina Deboeck en Kitty Zenner
de rol, mogelijkheden en beperkingen van
de architect binnen de werking van een

PSS. Hannah Vanhee en Jan Roekens
reflecteerden over de initiatieven van
de Vlaamse Bouwmeester voor het
betrekken van jonge architecten bij publiek
opdrachtgeverschap (meesterproef) en Dilek
Ceranoglu, Zehra Eryuruk en Ipek Kaya
plaatsten publieke architectuur en publiek
opdrachtgeverschap in België en Turkije in
een comparatief perspectief. De verruiming
van dit comparatief onderzoek is zonder twijfel
een interessante verdere onderzoekspiste
voor zowel architectuurpraktijk als -theorie
en mogelijk de inzet voor een nieuw
onderzoeksjaar.
.
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FIG 1

This research is funded by the Research Foundation –
Flanders (FWO).
FIG 1: One of the sample sets used to investigate the effects of color and roughness on the perception of material
warmth.
FIG 2: Test setting of one of the material experiments with
a participant evaluating one of the samples.
FIG 3: close-ups materials
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FIG 2

FIG 3

but also illustrates the inﬂuence of
non-color material properties on the
material warmth. A correlation is found
between a material’s warmth and its
thermal properties, including thermal
effusivity, and surface properties,
including roughness, texture, color, and
gloss. A ﬁnal experiment, with speciﬁc
sample sets, is designed and executed
to investigate the effects of color,
roughness, and gloss on the experience
of warmth in depth. As a result, the
importance of the parameters color and
roughness in evaluating material warmth
are conﬁrmed and described in relation
to each other.
This research shows that describing
material experience in relation to the
material’s measurable properties is
possible. By identifying links between
different levels of information, the
framework of material attributes does
not only map experience aspects of
materials, but also describes them
and eases their understanding. The
framework of material attributes
presented in this study, offers a
conceptual framework to better guide
an architect towards a material selection
and design that meets the experiential
intention. At the same time, this
fundamental and applied research forms
a solid base for further research into the
experience of materials in architecture.

Lisa Wastiels

subjective: (1) manufacturing, (2)
technical, (3) sensorial, (4) perceptual,
(5) associative, and (6) emotive
attributes. The identiﬁcation of these
categories facilitates the discussion
about materials and material aspects
between architects, manufacturers,
engineers, and clients.
The concept of material warmth is used
to verify whether material experience
can be described objectively and
how it can be manipulated. In a ﬁrst
experiment, a set of commonly used
building materials is evaluated by
a group of test persons, to explore
and identify the different aspects that
inﬂuence material warmth. A statistical
analysis of the experiment data
reveals the signiﬁcant effects of the
senses, the inﬂuence of the material
color, and discusses the correlations
between different material properties.
More speciﬁcally, the differences and
commonalities between the visual
perception of a material, and the tactile
perception, are investigated. Whereas
the visual perception of material
warmth varies signiﬁcantly from the
tactile perception, vision is found to
be the dominant sense for evaluating
material warmth in general. An
isolation of the materials’ colors in the
experiment, shows a large effect of the
material color on warmth perception,

RESEARCH IN MATERIALS

thoroughly until now. This research focuses
on several aspects of material experience:
ranging from demonstrating that user
experience is an important aspect of the
material selection process, over the mapping
of experience attributes of materials in
relation to other material parameters, to a
better understanding of material experience
by describing and deﬁning “the warmth of a
material”.
The aspects inﬂuencing the material selection
process are investigated by conducting indepth interviews with practicing architects,
and an independent focus group study.
As a result, a model of material selection
considerations is presented, and validated
through the analysis of participatory
observations of the design process. This
model provides an overview of features
available to the architect while selecting
materials, and helps to understand the
seemingly simple but often complex,
reﬁned, and meaningful material decisions.
Moreover, it offers a conceptual model that
identiﬁes the relationships between different
design decisions.
Based on this model of material selection
considerations and on the material
vocabulary used by architects, a framework
of material attributes is presented, which
maps material experience in relation to
physical material aspects. The framework
presents six categories of material attributes,
which vary from being very objective to very

Mapping Material Experience in Architecture

When choosing materials for a building
project, the architect considers aspects
relating to structural performance, functional
requirements, and experience. A typical
material data sheet, however, only contains
information on the material’s technical
behavior. In order to apply or choose a
material for its experiential qualities, the
architect has to rely, primarily, on his own
intuition and personal experience. The lack
of parameters describing the sensorial,
perceptual or experiential aspects of
materials prevents architects from comparing
new and unknown materials to familiar ones,
and results in a knowledge gap.
How can we provide a framework with
comprehensive material information to
architects, that facilitates the understanding
and comparison of materials, based on the
material’s technical behavior as well as its
experiential qualities? To tackle this question,
the goal of this doctoral research is twofold.
First, a framework of material attributes
is developed, which contains the widest
ranges of aspects attributed to materials
and relevant to the architect while choosing
materials. Secondly, material warmth is
studied as a proof of concept, to illustrate
that experiential qualities can be described
based on measurable material information.
This research project investigates how users
experience materials within the context
of architecture. Material experience in an
architectural context has not been researched
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Mieke Vandenbroucke

Bert Belmans
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Esma Islamaj

In het vierde jaar wordt een synthese gemaakt van alle disciplines waarmee men
tijdens de studies in aanraking kwam. Er
wordt ingezoomd op het masterplan, op
architecturale ruimtelijke kwaliteiten van
het project. Voorts wordt er bijzondere
aandacht besteed aan de structuur, technieken, de ecologische benadering van
het project, de huid van het gebouw, oog
voor detail, materialen en gevelstudie.

Hera Van Sande, Geert Pauwels

Malmarsite, Dampoort, Gent

4IA

Mieke Vandenbroucke

Malmarsite te Dampoort, Gent

Eindjury: Patrick Lefebure en Vincent Vandersmissen

De site Malmar is gelegen in het zuidelijk
deel van de wijk Dampoort langsheen het
Dampoortstation en de Nijverheidsstraat
en Forelstraat. Doel van het project is
de oude industriële site om te vormen
tot een park met (sociale) woningen, en
een multifunctioneel gebouw. Tijdens
een bijeenkomst en diverse gesprekken
met de buurtraad bleek dat er nogal wat
vragen waren over het op stapel staande
project.
Op het vroegere terrein van Malmar zal
de Stad een park van 2,5 ha aanleggen.
De sanering van het terrein startte in het
voorjaar 2006, gevolgd door het inzaaien
van het terrein. De grotere werken, zoals
de aanleg van paden, constructies en beplanting start in de zomer van 2009. Het
park is al publiek toegankelijk. Het project
voorziet eveneens kantoor- en/of winkelruimte in een multifunctioneel gebouw.
Het stationnetje in de Forelstraat wordt
een crèche.
Het programma omvat een twintigtal lage
energiewoningen (met private buitenruimte, ook geschikt voor levenslang wonen), een twintigtal passieve woningen
(zonder private maar met een gemeenschappelijke buitenruimte), een sporthal,
cafetaria, kantoorruimte, artsenpraktijk,
…
Men dient bij dergelijk uitgebreid programma op kleine oppervlakte na te denken over stapeling.
Belangrijk punt van deze site is de moeilijke toegankelijk van het terrein. Mobiliteit
wordt een focuspunt. Dit in combinatie
met het park en te voorziene parkeermogelijkheden.
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Evy Verwimp

Caroline Meerschaut

Pieter Slock
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Alex Venetsanos
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Masterplan Pieter Slock, Sye Nam Heirbaut, Sanne Claeys
+ 11.30 m

Masterplan en volumestudie Sien Walraevens
+ 0.00 m

Evy Verwimp
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Hera Van Sande, Geert Pauwels

Révalorisation de la gare de son
site urbain Nivelles avec un double
objectif : aborder les questions
de contextualité et maîtriser la
qualité de l’espace, en l’occurrence
celle de l’édiﬁce public et de son
environnement,
en
particulier
dans ses aspects structurels et
constructifs.L’objectif du projet ne
consiste pas uniquement à concevoir
la gare, mais aussi à proposer une
revalorisation de son quartier.

Magda Jagoda, Martyna Plokarz, Vanessa Simoes, Lucia Cruz

4IA

Projet d’architecture 3 (ULB)

Mieke Vandenbroucke

Aline Vergauwen
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4IA Stéphane Vanbeveren, Laurent Ney, Daniel Dethier, Geert Pauwels

Bert Belmans

Sanne Claeys

Sye Nam Heirbaut
Hannah Vanhee
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FIG. 1 Magda Jagoda
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Marc Martens

De analyses van knelpunten en kansen
waren gelijklopend bij de meeste studenten
(FIG. 1). Het ontwerpend onderzoek verliep
langs uiteenlopende wegen: onderzoek naar
woontypologie, schakeling en groepering
(FIG. 2-3-4), uitproberen van diverse
modellen (FIG. 5), nauwgezet uittekenen van
ondergrondse parkeerplaatsen in de hellende
topografie (FIG. 6). Mogelijke toekomstige
invullingen werden in beeld gebracht (FIG.
7). De oefening genereerde uiteindelijk totaal
verschillende masterplannen (FIG 8-9).

RUIMTELIJKE PLANNING II

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

Hedendaagse alternatieven voor de traditionele verkaveling

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 plausibele 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?

FIG. 2-3-4 Dries Ceuppens
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FIG. 5 Vanessa Simoes
FIG. 6 Martyna Plokarz

FIG. 8 Emilie Ruys

FIG. 7 Britt Christiaens

FIG. 9 Hannah Van Hee
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Perspective view

Aerial view

Wojciech Dziadkowiec

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 profiel van
de opleiding wordt ook gestreefd naar
‘bouwbare’, concrete projecten. Om
deze bouwbaarheid te concretiseren
en te toetsen wordt een beperkt
uitvoeringsdossier opgesteld voor een
deel van het ontwerp. Op die manier wordt
ook het academische en professionele
met elkaar verweven.

Elevations
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5IA Jonas Lindekens, Thierry Berlemont

Site

The wall surrounding the buildings reminds us of
the city as a fortress and creates the kind of citadel
that will accentuate the autonomy of the site. The
port and related industries have moved out of
the harbour and I am going to bring new life and
new neighbourhoods into the large areas formerly
occupied by the port. The site is surrounded by
the water from three sides and cut out from the
city by the road on the south. To emphasize its
uniqueness, I decided to build the wall round the
mole and at the same time I made some room
for free open space inside. The buildings located
close to the edge of the Mole preserve the site
from strong marine wind and stop the pollution
coming from the industrial zone to the west. The
idea was to create a quarter with mixed functions.
Specifically, I wish to create an area of familyfriendly homes and new opportunities for an active
city life by the harbour. Inside the new quarter, I
propose an open public space where temporary
conurbation or even nationwide events can take
place. The main square between the Halles aux
sucres, Chais aux vins (both to retain) and the new
wall of buildings provide 1 ha of open space for any
events. It is a peaceful place to live, work, spend
free time and meet people. I try to enable the city’s
inhabitants to rediscover the harbour area in its
urban, architectural and symbolic dimensions. A
city as a fortress defending functional purposes,
it will remind us of historical fortifed cities like
Carcassonne, the MontSaint-Michel or even SaintMalo.
On the basic level, new urban lifestyles provide
for all the physical needs of its citizens: a place
to live and work, transport and the possibility to
communicate as well as easy access to services
and facilities in one building. The idea offers
safety, a visually and functionally ordered and
controlled environment free of noise and pollution.
The project offers, furthermore, a conductive social
environment. I believe that it can become a place
where people have their roots and children have
their friends. A place which enables the individual
to be part of a community and which provides the
feeling of belonging to a territory. Pier 1 will become
a new urban strolling area and, subsequently, a
mixed urban neighbourhood that will represent a
genuine extension of the city centre.

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.

Meesterproef

PORT OF DUNKERQUE, FRANCE

Site analysis
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De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Stokkel

DE IMPLEMENTATIE VAN NIEUWE STRUCTUREN
VOOR DE HERBESTEMMING VAN MODERNE
KERKGEBOUWEN

DE MODELLERING VAN EEN NATUURLIJK VENTILATIESYSTEEM VOOR HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR
MIDDEN-AFRIKA

Het is een algemene trend in België: de kerken lopen
leeg. De toekomst van het kerkgebouw vormt daarom
tegenwoordig een substantiële problematiek. Voor
deze meesterproef wordt een matrix ontworpen die
verschillende mogelijke interventies weergeeft om het
modern kerkgebouw te herbestemmen. De matrix vormt
een gebruikstool of handleiding voor de bouwheer
en de ontwerper om te komen tot verantwoorde
ontwerpvoorstellen voor een specifieke case.
Ter illustratie wordt de matrix toegepast op de moderne
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Stokkel die herbestemd wordt
tot museale ruimte. De architecturale ingrepen bestaan
uit het implementeren van verschillende functionele
boxen en layers in de ruimte waarlangs een parcours
ontstaat. Het ontwerp wordt telkens teruggekoppeld
naar de matrix waardoor de interventies geëvalueerd
kunnen worden volgens hun architecturale impact. Op
die manier draagt de matrix bij tot het ontwikkelen van
een boeiend ontwerpvoorstel.

In mijn meesterproef heb ik onderzoek verricht naar
natuurlijke ventilatie. Dit onderzoek is toegepast door
het ontwerp van een natuurlijk geventileerd gebouw
met mediatheek en restaurant.
Door rekening te houden met de randvoorwaarden
die met natuurlijke ventilatie verbonden zijn, kan het
thermisch zomercomfort van dit gebouw gerealiseerd
worden door enkel natuurlijke ventilatie, die versterkt
wordt door zonneschouwen. Een zonneschouw maakt
gebruik van hoogte- en temperatuurverschillen. Het
hoogteverschil is afkomstig van de hoogte van de
schouw. Het temperatuursverschil wordt versterkt,
doordat aan de zuidzijde van de schouw beglazing wordt
geplaatst. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt
van warmtewinsten door bezonning. De toepassing
van deze schouwen heeft een belangrijke weerslag
op de architectuur. De zware schouwwanden maken
deel uit van de ruimtelijkheid van de ruimte. De interne
wanden werden ontworpen vanuit hetzelfde idee: in
de openingen worden boeken geplaatst waardoor ze
functioneel worden voor de gebruiker. De oriëntatie van
de wanden stuurt de ventilatielucht naar de schouw en
bevordert de luchtmenging. De thermische massa
draagt bij tot een verbeterd zomercomfort.
Naast een mediatheek werd er ook een kindermuseum
ontworpen. Dit gebouw bevat tal van mezzanines
waardoor visuele relaties bestaan tussen de
verschillende niveau’s. Het gebouw is opgevat als een
belevingsparcours voor kinderen.

Emilie Ruys

Dorien Aerts

Schematische weergave van de interventies bij de
herbestemming

Mediatheek: sfeerbeeld

Kindermuseum: sfeerbeeld

Schets van het interieur van de herbestemde kerk

Overzicht site (links: kindermuseum, rechts: mediatheek + restaurant)

Principe thermische schouw
Aan de buitenzijde van het gebouw worden de ingrepen tot een minimum beperkt. De oude opslagplaatsen of depots worden
omgevormd tot serviceflats. De terrassen worden afgebakend door stalen pergola’s.
Matrix die de ontwerper kan begeleiden bij het herbestemmen van moderne kerken
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Mediatheek: luchtstroming door het gebouw
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ONDERZOEK NAAR EEN NIET-DESTRUCTIEVE
METHODE OM HET ONDERSCHEID TE BEPALEN
TUSSEN WELIJZER EN STAAL

AANPASBARE FUNDERINGEN

De ontwerpsite beslaat 3 percelen. Het betreft het
perceel van jeugdhuis ‘Le Prisme’, de watertoren en
de bijbouw van de school.
De betrachting van het ontwerp is om de site, het
‘eiland’ binnen de bebouwing, weer als geheel te laten
werken en om er een attractiepool aan toe te voegen
die de site opnieuw oplaadt.

Transformatiepalet voor de objecten in de bufferzone

Impressie van mogelijk gebruik van de bufferzone
(© Laajzen)

Tussen het publieke domein (plein voor de watertoren)
en het private domein (de basisschool) wordt er
een zone gedefinieerd als bufferzone. Hierin is wel
activiteit mogelijk maar is de filterwerking essentieel.
Op deze manier ontstaan er 3 zones waarvan de
publieke- en de bufferzone ontworpen werden.
Voor de publieke zone werd ook een nieuwe functie
gezocht.
Voor de nieuwe attractiepool van de publieke zone
wordt voor een bibliotheek gekozen. Deze dient te
verschillen van een klassieke bibliotheek doordat
het een publieke ruimte is die aan de publieke
buitenruimte gebreid wordt. Een bezoeker van de
bibliotheek moet uitgenodigd worden om in de
literatuur of multimediacollectie te snuisteren, maar
evenzeer om even rustig te gaan zitten en te lezen of
een praatje te maken.

Sfeerbeeld

Nieuwe tentoonstellingswijze

Bij de ontwikkeling van een aanpasbaar funderingsprincipe ter vervollediging van een bouwsysteem,
moest voor de toepassing hiervan gedacht worden
aan functies die nood kunnen hebben aan (al dan niet)
tijdelijke artefacten. Tevens kon de herconfiguratiemogelijkheid dienen om voor elk type gebruik een zo
optimaal mogelijke ruimte te kunnen samenstellen. Er
komt een verschuiving van polyvalente ruimte naar een
polyvalente structuur.
Op de mijnsite in Beringen wordt in de toekomst een
museum ingericht, maar eerder dan het museum
in een ruimte in te sluiten, kan de site en haar
historische waarde als ruimte toegepast worden.
De tentoonstellingsruimte wordt niet een afgesloten
ruimte, maar bestrijkt de hele site. Op deze manier kan
zowel de site zelf in de kijker gezet worden en anderzijds
kunnen over heel de site objecten tentoongesteld
worden. De polyvalente structuur wordt dan gebruikt
als ordenend gegeven op deze gigantische ruimte. Ze
helpt de bezoeker bij het ontdekken van de site door
het genereren van zichten en hem een pad te doen
volgen.
Na verloop van tijd veranderen de noden van de site
en kan de opgezette structuur op de site evolueren. De
dynamiek van de samenleving wordt beantwoord met
een dynamisch bouwsysteem.
Patrick Van Walleghem

Dieter Van de Velde

Alles bestaat uit 3 types basiselementen

Aanpasbaar funderingsmechanisme

Opdeling site
Snede bibliotheek

Totaalbeeld
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Site aanpak
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Schooltje: 3D-Tekening

MULTIFUNCTIONEEL KLASLOKAALTJE EN
LOGEMENT TOERISTEN, CAMBURI, BRAZILIË

TEXTIELBEKISTINGEN
BETONSCHALEN

Context:
Het ontwerp is ontstaan in samenwerking met VZW
Bamboostic die de levensomstandigheden van het
dorpje Camburi probeert te verbeteren door middel van
bamboeconstructie en toerisme. Hierdoor verhoogt
de kans op een economisch revenu in de strijd tegen
armoede.

Voor de meesterproef werd een ontwerp uitgewerkt
voor de Europese wijk in de Wetstraat. Er werd
vertrokken van een nieuw opgesteld masterplan van
Fletcher Priest Architects.
In het onderzoeksgedeelte van de meesterproef
werden textielbekistingen voor conische betonschalen
onderzocht. Voor het ontwerp werd eveneens gewerkt
met deze betonschalen om zo de theoretische
benadering van de betonschaal uit te werken in een
concrete architecturale toepassing.
Er werden twee ontwerpvoorstellen geformuleerd voor
het Place de Treves dat zich in de Wetstraat bevindt.
Enerzijds werd een overdekking met een betonschaal
vervaardigd met textielbekistingen uitgewerkt. Het
doel is om een overdekking te creëren voor een
tentoonstellingspaviljoen geplaatst op een waterplein.
Als dit waterplein niet onder water staat dan kan er over
gewandeld worden hoe men wil. Wanneer er water in
het plein staat moet de gebruiker zijn weg over het plein
zoeken naargelang de waterstand. Anderzijds werd
een overdekking met textiel uitgewerkt waaronder een
tentoonstellingsruimte geplaatst wordt die vervaardigd
wordt met textielbekistingen. Het doel was hier om
een overdekte publieke ruimte te creëren als forum/
ontmoetingsplaats in de stad.

Ontwerp:
Het oude schooltje van de Quilombosgemeenschap
in Camburi heeft nood aan vernieuwing. Aangezien
het in deze context duurzamer is te opteren voor een
kwalitatieve nieuwbouw dan een renovatie, wordt
gekozen om meerdere functies onder te bregen in de
nieuwe bamboeconstructie. Het gebouw herbergt een
klasje met een kleine bibliotheek voor de kinderen
in het dorp en voorziet slaap- en rust-/eetplaatsen
voor toeristen. Dit biedt een extra economische
meerwaarde voor de gemeenschap: ze kunnen niet
enkel toeristen verwelkomen, maar er kan eveneens
een overnachting aangeboden worden. Verder is er
een keukengedeelte gekoppeld aan het schooltje en is
er voldoende bergplaats, zodat de ruimtes ‘s ochtends
en ‘s avonds benut kunnen worden door de toeristen.
De portiekconstructie is zodanig opgebouwd dat ze
eenvoudig uitgebreid kan worden indien een vergroting
van de ruimte(s) vereist zou zijn in de toekomst.

Waterplein op het Place de Treves in de Wetstraat

VOOR

ANTICLASTISCHE

Iris Depoorter

Britt Christiaens

Concept: Typologieën

Schooltje vooraanzicht

Schooltje achteraanzicht

Schooltje langse snede

Preservatie van constructiebamboe, Camburi, Brazilië
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Schooltje: Details Vloeropbouw
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MULTICRITERIA TOPOLOGIE OPTIMALISATIE VAN
DISCRETE STRUCTUREN
James Richardson

4D RENOVATIE VAN RESIDENTIËLE GEBOUWEN:
DUURZAAMHEID EN KOST-CASE STUDY OP DE
WOONTOREN TE BOOM VAN RENAAT BRAEM
Kitty Zenner

OPVOUWBARE TENSAIRITY BOGEN
Deze meesterproef omvat het onderzoeken, ontwikkelen
en ontwerpen van een opplooibare Tensairity boog.
Het onderzoeksluik spitst zich toe op het ontwikkelen en
vervaardigen van een werkend prototype, terwijl het ontwerpluik onderzoekt hoe deze opplooibare Tensairity bogen toegepast kunnen worden in een project. Als project
werd er gekozen voor de uitwerking van de kerstmarkt in
Brussel.
Jan Roekens

In het masterplan is er een permanente loopbrug voorzien over één
van de waterpartijen op de vismarkt.Hierdoor is er een interactie
mogelijk tussen de verschillende verkoopkramen.

De opplooibare Tensairity boog

Prototype Opplooibare Tensairity boog

Patrick Van Walleghem
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Door het verschil in translucentie van
de kolom en de pneu bekomen we
volgend lichtspel.

Door het ontbinden van de boog in
een vaste kolom en een kleinere
Tensairity boog, kunnen grotere
overspanningen bereikt worden.
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Geïntegreerde verlichting in Tensairityspindels zodat het
eveneens als verlichtingselement ingezet kan worden.

Wim Ost
Op vrijdag 23 april reed Wim Ost, student van de 2e Master
Ingenieur-architect, ’s avonds met de fiets naar huis. Plots
werd hij gegrepen door een personenwagen en raakte
ernstig gewond. Hij werd in kritieke toestand overgebracht
naar het Universitair Ziekenhuis te Jette waar hij een tijd
op de afdeling Intensieve Zorgen verbleef. Wim maakt het
nu beter, maar heeft door zijn letsels nog een lange weg
af te leggen in het revalidatiecentrum waar hij nu verblijft.
Gelukkig wordt hij liefdevol omringd en onvoorwaardelijk
gesteund door zijn familie en vrienden.
De periode voor zijn ongeval was Wim vol overgave bezig aan zijn Meesterproef, waarin hij de architecturale en
structurele mogelijkheden onderzoekt van ontplooibare

staafconstructies gebaseerd op driehoekige modules (zogenaamde Lobel-structuren). De meerwaarde van zijn
onderzoek ligt in de toevoeging van kinematische vrijheidsgraden en de besturing ervan, om zo tot een volwaardige
architecturale constructie te komen. Wim zou dit onderzoek
en het daaraan gekoppelde architectuurontwerp indienen
op 31 mei. De prachtige functionele maquette (zie foto) was
al afgewerkt...
Alle docenten, vorsers, assistenten, medewerkers en ook
alle studenten wensen je het allerbeste toe, veel moed en
vooral een spoedig herstel. Intussen wacht je maquette hier
op een persoonlijke demonstratie van de uitvinder/maker.

Tinneke Van Thienen

Testopstelling

Invloed van de interne druk onder uniforme belasting.
Besluit: Hoe hoger de interne druk, hoe stijver de structuur

TEXTIELBEKISTING VOOR
BETONNEN SCHAALCONSTRUCTIES
Vertrekkend uit het masterplan van OMA worden er
enkele veranderingen en aanpassingen gedaan. Bij het
masterplan van OMA is het Schumanplein de grens van
de publieke ruimte. Omdat de Wetstraat een groene
verbindingsas zal vormen tussen de twee grote groene
zones, nl. het Warandepark en het Jubelpark, wordt
de publieke zone verder voorbij het Schumanplein,
tot aan het Jubelpark doorgetrokken. De Wetstraat zal
gekarakteriseerd worden door een groene open straat,
waar enkel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer  
en eventueel het occasioneel verkeer (zoals de brandweer, ambulance,…) mogelijk is. Doordat het autoverkeer ondergronds via een tunnel zal gebeuren, gaat het
Schumanplein zijn functie grotendeels verliezen. Dit
ontwerp speelt in op de impact op het Schumanplein.
De tweedimensionale wandeling vanuit de Wetstraat
zal op het Schumanplein onderbroken worden en overgaan naar een driedimensionale wandeling.

OPTIMALISATIE VAN EEN OPPLOOIBARE TENSAIRITY
STRUCTUUR
Tensairity is een efficiënt en lichtgewicht structureel
concept dat gebruikt kan worden in vele toepassingen
gaande van grote overspanningen tot tijdelijke constructies. Bij een Tensairitystructuur worden, zoals
bij een vakwerk, het trek- en drukelement gescheiden.
Tensairity doet dit door gebruik te maken van lucht. Dit
heeft als voordeel dat de structuur lichter is, makkelijker te (de)monteren en het transportvolume is kleiner
dan bij de traditionele vakwerken. Dit zijn aspecten die
ideaal zijn voor mobiele en tijdelijke applicaties.
Verschillende opstellingen van een opplooibare Tensairitybalk worden experimenteel onderzocht om de
structurele werking van de structuur te kunnen achterhalen en te optimaliseren. De invloed van een aantal
parameters zoals de interne druk, het aantal scharnieren en de vorm werden onderzocht en besproken.
Om te besluiten werden al deze resultaten samengevat
zodat de stap gezet kan worden naar de realisatie van
een dergelijke structuur.
Deze tijdelijke constructie symboliseert de vergankelijkheid van de groenomgeving die tot op heden de rug
werd toegekeerd. Het ontplooien van de Tensairityspindels is een knipoog naar de ontluikende groenstructuur die in de site binnen komt dringen.

Het gebouw is een polyvalente constructie waar allerlei
activiteiten zowel binnen als buiten kunnen doorgaan.
Het is een soort hedendaags forum, een ontmoetingsruimte, maar ook een rustruimte.
De constructie is opgebouwd uit 2 circulaire hellende
vlakken. De ene plaat vormt de vloerplaat en de andere
vormt de dakplaat. De totale diameter van de constructie is 64m en de 2 platen hebben een breedte van 12m.
Er wordt dus centraal een open kern gevormd met
een diameter van 20m die overdekt zal worden door
een schaalconstructie met openingen. De kern is een
belangrijke plaats in deze constructie: er kunnen activiteiten zoals concerten, politieke speeches, feesten,
voorstellingen,… georganiseerd worden. Binnen kunnen er lezingen, conferenties, tentoonstellingen, vergaderingen,… georganiseerd worden.

Aaneenschakeling opplooibare Tensairityspindel en opplooibare schaarstructuur om een opplooibaar geheel te
vormen.

Opplooimechanisme Tensairityspindel

Zehra Eryuruk

Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen groenstructuren en paviljoenen
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Op dinsdag 16 maart werd de aftrap gegeven van de architectuurmaand met een
presentatie van prof. Niels De Temmerman
over de wedstrijd, waarin doelstellingen,
randvoorwaarden en site uitgebreid aan bod
kwamen. Door het voorstellen van een aantal voorbeeldprojecten werden de studenten
voldoende geprikkeld om zelf in groep of alleen aan de slag te kunnen.
Om meer inzicht te krijgen in het effectief
realiseren van de ontwerpen kregen de studenten op woensdag 24 maart en woensdag
31 maart meer tekst en uitleg over mogelijke
technieken en materialen.
In een workshop onder leiding van ass.
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Het dossier kon ten laatste maandag 17 mei
ingediend worden en bevatte minimaal een
concept- en visietekst, sfeerbeelden en (detail)tekeningen.
INZENDINGEN:

Evelien Deprins

Heiki Vanderlinden, Karen Demyttenaere

Pieter Slock

Sye Nam Heirbaut

Ruben Van Daele, An Li Yap

ARCHITECTUURMAAND Maaike van der Tempel

Dit jaar verliep de architectuurmaand iets
anders dan normaal: de opdrachten en uitdadigingen werden gekoppeld aan een
echte wedstrijd: het ontwerpen van zitmeubels voor op de campus. De gebouwencommissie van de VUB, dienst studentenbeleid
en de vakgroep ARCH organiseerden samen een ontwerpwedstrijd met als doel het
zitmeubilair op de campus te vernieuwen.
Omdat het winnende ontwerp ook effectief
wordt uitgevoerd, moest er in het ontwerp
rekening gehouden worden met een aantal
randvoorwaarden. Het ontwerp moest realiseerbaar zijn, weersbestendig, resistent
tegen vandalisme en makkelijk te onderhouden. Verder moest het verplaatsbaar zijn,
maar niet ”wegneembaar”. Ook de kosten
voor productie en onderhoud, zowel nu als
in de toekomst, moesten beperkt blijven, het
budget is immers eindig.

Laurent Guldentops konden de studenten
zelf ondervinden hoe ze ’het verstijven van
membraamconstructies’ kunnen gebruiken
in het eigen ontwerp van de zitplek. Ook
het gebruik van composietmaterialen, zoals ultrahogesterktebeton en vubonite, een
lichtgewicht glasvezel composiet, werd uitgebreid toegelicht door prof. Jan Wastiels,
aan de hand van stalen en inspirerende toepassingsvoorbeelden.

Zitplekken op de campus

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de
Vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen in het voorjaar haar Architectuurmaand rond het thema Architectural Engineering. Gedurende drie weken werd de
spanning tussen architectuur en ingenieursvaardigheden aangekaart aan de hand van
een lezingenreeks en een aantal opdrachten
en uitdagingen. De lezingen stonden telkens
in het teken van één van de onderzoekspolen van het æ-lab: Lichtgewicht Constructies,
Reconversie en 4Dimensionaal Ontwerpen.
Naast het bevorderen van de contacten tussen de studenten, met de docenten en de
assistenten, bood de architectuurmaand
vooral de kans aan de studenten om kennis
te maken met de onderzoekstopics en -activiteiten van het æ-lab.

85

86

Organisatie:
Pantheon (Nick Belis, Sien Walravens)
Begeleiding:
Inge Bertels, Liesbeth Dekeyser en Maaike van der
Tempel
Enthousiaste deelnemers:
Nick Belis, Bert Belmans, Marianne De Fossé, Anaïs De
Keijser, Roel Derkinderen, Yves Govaerts, Floor Gullentops,
Kelvin Roovers, Philippe Tolsky
Dank aan Ann Verdonck voor de deskundige uitleg
tijdens het bezoek aan het Sportfondsenbad.

Inge Bertels, Liesbeth Dekeyser,
Maaike van der Tempell

gepresenteerd wordt als het Manhattan
aan de Maas’ [Van Laar en Van Jaarsveld,
2004]. Tegelijkertijd worden lege plekken
in de stad onder handen genomen
(Schouwburgplein door West 8, 1996;
Museumpark), stadsdelen gesaneerd
en oude haven- en industriesites
omgevormd
tot
geïntegreerde
woon-, werk- en recreatiezones (e.g.
Scheepvaartcollege door Neutelings
Riedijk, 2005). Kop van Zuid is daarbij
zonder twijfel één van de meest
bekende
stadsvernieuwingsprojecten
waarbij met wisselend succes nieuwe
Rotterdammers naar de stad worden
gelokt. Daarbij wordt gestreefd naar
een verantwoorde verhoging van de
stedelijke densiteit (om om te gaan met
de beperkte stedelijke oppervlakte,
evolutie naar steeds kleinere gezinnen,
met schommelingen en periodes van
de-urbanisatie en functievermenging)
waarbij wonen, werken en recreatie
weer samen moeten gaan (Body House
door Monolab architects, 2003; De Brug:
Unilever, JHK Architecten, 2002-2007;
Nieuw Luxor Theater door Peter Wilson,
1998-2000). Daarbij heeft men expliciet
aandacht voor de ruimtelijke gelaagdheid
van de stad en voor de integratie
van stedelijk groen, de uitwerking
van een doordacht immobiliënbeleid,
verkeersproblemen, veiligheid en de
kwetsbaarheid van de bewoners. Deze
nieuwe projecten, in combinatie met
de inmiddels noodzakelijke renovaties
aan de architectuur en infrastructuur
van de moderne stad, transformeren
Rotterdam vandaag opnieuw in één grote
bouwwerf.

ARCHITECTUURREIS

Hoewel Rotterdam in se een middeleeuwse
stad is die vooral in de zestiende en
zeventiende eeuw een vooraanstaande
havenstad werd, weerspiegelt het stedelijke
weefsel nog slechts fragmentair de oudste
geschiedenis van de stad. Op 14 mei 1940
werd de binnenstad immers op enkele
minuten in de as gelegd. De Coolsingel,
momenteel één van de belangrijkste
verkeersaders in de stad die het tracé
van de oude Coolvest volgt, bleef deels
ongeschonden. Ook enkele historische
gebouwen zoals de Sint-Laurenskerk (circa
1449-1525) en het monumentale stadhuis
(H. Evers, 1914-1920) of het postkantoor
(rijksbouwmeester G.C. Bremer, 1915
-1923,) overleefden (deels) de brand. Het
postkantoor verloor recent in 2007 echter
zijn initiële functie en zal in de nabije
toekomst omgevormd worden tot een hotelen winkelcomplex naar een ontwerp van Ben
van Berkel van UNStudio, die in Rotterdam
vooral bekend is voor het ontwerp van de
Erasmusbrug (Ben van Berkel, 1996).
De Rotterdamse binnenstad werd in de
naoorlogse periode volledig hertekend.
In tegenstelling tot heel wat Belgische
steden verliet men vrij vlug het idee om
de vooroorlogse stad te reconstrueren.
Rotterdam koos met het Plan Witteveen
(1940) en het later uitgevoerde Basisplan

Van Traa (1946) resoluut voor de
ontwikkeling van een ‘moderne stad’.
Doordrongen van de internationale
modernistische
stedenbouwkundige
visies bracht Cornelis van Traa een strikte
scheiding aan tussen de functionele
ruimte en architectuur, waarbij de
binnenstad werd ingedeeld in gescheiden
zones voor werken, recreatie en wonen
omsloten door diverse verkeersassen.
Daarnaast werd rond de stad als het
ware een ring voorzien van moderne
woonwijken. Het maakte dat na WOII
de hele stad één grote bouwput werd,
met omvangrijke projecten als de aanleg
van de Lijnbaan (van den Broek en
Bakema, 1953), het Rotterdamse station
centraal (S. van Ravesteyn, opening
1957) of een curiosum als de Euromast
(Hugh Maaskant, 1958-1960). Toch
waren de realisaties geen onverdeeld
succes: ‘Rotterdam was gebouwd voor
de toekomst, voor de twintigste-eeuwse
mens met een andere levensstijl dan
waar de vooroorlogse generatie aan
gewend was’. Heel wat bewoners
vonden de nieuwe stad ‘ongezellig en kil
vanwege de gevels van modern beton’
[Van Laar en Van Jaarsveld, 2004] en
tegelijkertijd ontvluchtten steeds meer
bewoners de stad en trokken ze richting
de groene rand. De leeggelopen wijken
werden vervolgens meer en meer bevolkt
door nieuwe etnische groepen die vaak
als gastarbeiders aan lage lonen werkten
en zich de luxe van de rand niet konden
veroorloven. Deze evolutie maakt wel dat
Rotterdam vooraan in het lijstje staat van
multiculturele steden en juist daardoor
ook vandaag erg aantrekkelijk wordt voor
nieuwe stedelingen.
In reactie kwam vanaf het einde van de
jaren zeventig kwalitatief wonen weer
vooraan op de stedelijke agenda te staan,
waarbij volop geëxperimenteerd werd met
hoogbouw. Ook particulieren en bedrijven
volgden en zochten naar betaalbaar,
maar toch luxueuze oplossingen op
hoogte (KPN-gebouw door Renzo
Piano, 2000). Het maakte dat in het
laatste kwart van de twintigste eeuw de
skyline volledig hertekend werd, waarbij
‘Rotterdam sindsdien vol overtuiging

Rotterdam

Wie Rotterdam zegt, zegt architectuur.
De stad die tijdens de WOII haar
historische hart verloor, is vandaag
een laboratorium voor vooraanstaande
en
vernieuwende
stedenbouwen
architectuurprojecten. Rotterdam huisvest
ook het Nederlands Architectuurinstituut
(NAi), het architectuurforum bij uitstek. En
wie de binnenstad verlaat, kan heel wat
erfgoedpareltjes ontdekken zoals de Van
Nellefabriek (Leendert van der Vlugt, 19271929) of het Sportfondsenbad (De Roos en
Overeijnder, 1937). Een ideale bestemming
dus voor een driedaagse architectuurreis.
Vanzelfsprekend
werd
daarbij
op
zoek gegaan naar een ‘architectuuraal
verantwoorde’ plek om te logeren en
ook gevonden met budgetvriendelijke
jeugdherberg Stayokay gehuisvest in de
door Piet Blom ontworpen Kubuswoningen
(1974-1975).
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Chalmers University of Technology – Göteborg
– Zweden
Lieve Smout & Heikki Vanderlinden

Universidad CUE San Pablo - Madrid - Spanje
Katerina Harnack

Göteborg (lees als Jeuteboorj). Het nieuws kwam
als een totale verrassing. Pas in november kregen
we te horen dat we toch richting Zweden konden
vertrekken. Geen Parijs of Madrid voor ons, wel
totaal onbekend terrein. Spannend!

Het leven zoals het is, als een Madrileens meisje!
Pero bueno...vamos haber!

Het was al snel duidelijk dat hier les volgen niet
hetzelfde zou zijn als in België. Eerst en vooral
zijn de meeste Zweden in onze studio gemiddeld
vijf jaar ouder dan wij (en hebben dus ook een
pak meer ervaring). Studies combineren met
werk is hier ook de gewoonste zaak van de
wereld. Ongeveer de helft van alle studenten is
afkomstig uit het buitenland, waardoor er een
sterk internationale mentaliteit heerst. Er heerst
een hoge graad van zelfstandigheid, je kiest zelf
wanneer je hard wilt werken en wanneer niet.
En dat ligt ons wel. Je hebt veel meer het gevoel
bewust te kunnen kiezen waar je echt wilt voor
gaan. Waar het in België soms van moeten is, kan
je jezelf hier echt motiveren.
Ons belangrijkste vak (Matter, Space, Structure)
heeft tot doel uiteindelijk een project in te leveren
voor de Schindler Award. Deze internationale
studentenwedstrijd heeft zijn ontwerpsite dit jaar
in Berlijn vastgelegd. Bijgevolg werd dan ook een
studietrip naar deze stad georganiseerd en omdat
we dan toch in de buurt waren, werd meteen
ook Praag bezocht. Tussendoor kregen we een
workshop rond het thema hout. We hebben met
de hele groep een accessible exhibition labyrinth
ontworpen, wat we daarna ook zelf zijn gaan bouwen
en nu gebruikt wordt als tentoonstellingsruimte.
De universiteit zelf heeft enorm veel faciliteiten die
we niet gewend zijn. Een hele woodworkshop om
maquettes te maken met al het mogelijk materiaal
voor handen, studio’s met een eigen keuken (nooit
honger als je laat werkt!), een student building
met pub (en er worden regelmatig feestjes in het
gebouw zelf georganiseerd), zwembad, sauna en
een chill-ruimte met heerlijke zetels en pooltafels,
en dit allemaal gratis en 24 uur op 24 toegankelijk!
En uiteraard kunnen we niet anders dan afsluiten
met te vermelden dat Göteborg een fantastisch
bruisende stad is. Zelfs bij min vijftien hebben we
hier kunnen rekenen op een warm onthaal. Met
zijn centrale ligging zijn zowel Stockholm, Oslo
als Kopenhagen binnen de vier uur te bereiken.
Snowboarden, wildkamperen, barbecueën aan het
meer,…. het kan en mag hier allemaal!
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Ik verliet Brussel op 1 Februari in de namiddag,
vertrekkend met 40 kilo bagage, ja ja 40 wél! In
één koffer zat mijn printer met zeker meer dan 30
inktpotjes (geel,magenta, cyaan en veel zwart) en
in de andere koffer mijn luidspreker, want zonder
muziek is er voor mij geen leven. In de laatste
koffer had ik vooral veel schoenen en allemaal
zomerkleren mee. Denkende dat het in Madrid
zeker 25 graden begin maart zou zijn. Maar ik had
me vergist, tot eind maart heeft het hier geregend
en was het zelfs kouder dan in Brussel. Mijn
eerste indruk was dus totaal verschillend van de
maandenlange opgebouwde verwachtingen.
En dan de lessen. Ik kwam aan met bijna geen
kennis van de Spaanse taal. Alhoewel ik het Frans,
Nederlands, Engels en een beetje Duits met me
mee had, kon ik dit allemaal de prullenbak ingooien
want ze kunnen in Madrid enkel en alleen Spaans.
Probeer je hen in het Engels aan te spreken,
dan ze zullen van je weglopen. Ze zijn bang om
te helpen, omdat ze het Engels gewoonweg niet
verstaan. Geweldig, dacht ik, ik moest en ging
Spaans leren! Ik begon er me meteen en met
vol enthousiasme aan te zetten en een maand
later kon ik toch al enige begrijpbare zinnen laten
vallen. Een conversatie: nee dat ging nog totaal
niet. Maar het is gek hoeveel je kunt halen uit
menselijke gebaren. Ik besefte dat de handen de
sleutel waren om de taal sneller te leren. En voila:
vamos haber!
Eten doen ze hier constant: er is geen “juist” uur
om te ontbijten, middag te eten of te dineren. Alles
is hier open tot midden in de nacht en je bepaalt
zelf je ritme. Je eet ook geen grote porties, maar
alles op maat van tapas. Je eet iets kleins tijdens
het drinken met vrienden of familie, buiten of
binnen. Het motto: ‘Time is money’ is hier in Spanje
minder van toepassing dan in Noord-Europa. Eten
wordt niet gezien als een noodzaak maar eerder
als een sociale gelegenheid met je vrienden en
familie en zelfs vreemden.Zo, is Madrid of Spanje
aan te raden als bestemming voor een Erasmus
uitwisseling? Ja zeker! Als ik kan, ga ik direct terug!
Pero bueno....vamos haber!

Internationale uitwisselingen
Ook dit jaar vertrokken heel wat studenten
uit de eerste master op Erasmus om er
gedurende één semester aan verschillende
gastuniversiteiten te studeren: Lieve Smout
en Heikki Vanderlinden naar Chalmers
University of Technology (Göteborg,
Zweden); Katerina Harnack naar Universidad
CUE San Pablo (Madrid, Spanje); Kevin
Bartholomé en Glen Buts naar Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier (Frankrijk).
Binnen het kader van International Mobility
gingen Karen Demyttenaere en Milena
Vleminck-Heybens richting Zuid Afrika
en studeerden er aan de University of
Pretoria.
Anderzijds waren de volgende studenten
bij ons te gast: Ayre Imre, Deniz Onder en
Gamze Ozturk van de Istanbul Teknik
Universitesi (Turkije); Martina Plokarz en
Magdalena Jagoda van de Politechnika
Slaska (Polen) en Vanessa Eliana Bravo
Ferreira Simoes en Lucia Alexandra Revés
da Cruz van de Universidade Técnica de
Lisboa (Portugal).

Bi-diplomering
Dichter bij huis volgde Catherine De Wolf
haar derde bachelorjaar aan de Université
Libre de Bruxelles en volgde Francois
Snoeck er voor het tweede jaar op rij de
lessen om zo een BI-diplomering te behalen.
Studenten die hun derde bachelor en eerste
master aan de ULB volgen ontvangen bij hun
afstuderen een diploma van de Vlaamse én
van de Waalse overheid.

UITWISSELING & SAMENWERKING

Enkele getuigenissen ....

89

De universitaire opleiding tot burgerlijk
ingenieur-architect verschilt enerzijds van
de hogeschoolopleiding tot architect en de
universitaire opleiding tot burgerlijk ingenieur,
maar verenigt anderzijds de essentiële
kenmerken van beide opleidingen. Dit wordt
weerspiegeld in de professionele loopbaan
van onze alumni, die zowel gericht kan
zijn naar het architecturaal als naar het
constructief of bouwtechnisch ontwerp.
De opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel
wil gedreven burgerlijk ingenieur-architecten
vormen
- met een brede algemene kennis van de
ingenieurs- en architectuurwetenschappen
- met een analytische ontwerpattitude
- getraind in het integreren van
verschillende domeinen
- met een diepgaande kennis in het
constructief en installatietechnisch
ontwerpen
- bekwaam tot actieve kennisvergaring en
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek
- met leidinggevende kwaliteiten,
goede communicatievaardigheden,
disciplineoverschrijdende kennis,
meertaligheid en bekommernis om mens
en maatschappij.

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 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, de studenten worden er ook
getraind in teamwork, zelfevaluatie, inventief
denken, leren leren ...
In de tweejarige masteropleiding wordt
de kennis over materialen en technieken,
uitrusting en installaties, bouwstructuren
en constructies verder uitgediept. De
architectuurtheorie, in een historisch
perspectief, verbreedt de ontwerpvisie. De
ondersteunende vakken worden intensief bij
het ontwerp betrokken. Studenten hebben
een grote invloed op het samenstellen
van hun vakkenpakket en kunnen zo
hun eigen interesses onderbouwen. De
ontwerpopgaven en bouwprogramma’s
worden complexer door de maatschappelijke
verankering en de kritische reflectie. Van de
student wordt een professionele inter- en
multidisciplinaire houding verwacht.
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.
Het ontwerpend onderzoek is verbonden
met het wetenschappelijk onderzoek van de
verschillende vakgroepen die de opleiding
tot ingenieur-architect ondersteunen. De
belangrijkste pijlers van het onderzoek
binnen de vakgroep Architectonische
Ingenieurswetenschappen zijn: lichtgewicht
constructies, renovatie en herbestemming
en 4-dimensionaal ontwerpen.
www.vub.ac.be/arch
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Eerste Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
1IA ARCHITECTUURGESCHIEDENIS
1 (3SP) I. Bertels, BEELD, VORM EN KLEUR 1 (4SP) N. De Temmerman,

LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) J.P. Van Bendegem, BOUWTECHNOLOGIE 1 (4SP)
I. Wouters, ONTWERPMETHODIEK 1 (12SP) N. De Temmerman, 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

Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
2IA Tweede
ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 2 (3SP) I. Bertels, ARCHITECTUURTHEORIE

1 (3SP) I. Bertels,
BEELD, VORM EN KLEUR 2 (3SP) A. Verdonck, LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: GRONDSLAGEN
ELEKTRICITEIT, LICHT EN VISUELE OMGEVING (6SP) P. Rombauts, BOUWTECHNOLOGIE 2 (4SP) H.
Van Sande, 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

Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
3IA Derde
ARCHITECTUURTHEORIE 2 (3SP) I. Bertels, HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE

2 (4SP) (ULB, S.
Vanbeveren), BOUWTECHNOLOGIE 3 (3SP) H. Van Sande, ONTWERPMETHODIEK 3 (12SP) H. Apelt,
RUIMTELIJKE PLANNING 1 (3SP) M. Martens, STABILITEIT DER BOUWWERKEN 1 M.I.V. EUROCODES
(8SP) P. De Wilde, FORM ACTIVE STRUCTURES (4SP) M. Mollaert, BOUWFYSICA 1 (5SP) J. De Ruyck
/ M. Mollaert, BOUWMATERIALEN (6SP) H. Terryn / J. Wastiels, ELASTICITEIT EN STERKTELEER (4SP)
H. Sol, GRONDMECHANICA (6SP) F. De Smedt, ELEKTRISCHE INSTALLATIES: GRONDSLAGEN VAN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN GEBOUWEN (4SP) J. Deconinck

Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
4IA Eerste
ARCHITECTUURTHEORIE 3 (3SP) I. Bertels, 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, 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) S. Adriaensens / M. Mollaert, BOUWAKOESTIEK (3SP) S. Vanlanduit
Profiel architectonisch ontwerp
COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 2 (3SP) N. De Temmerman, PROJET D’ARCHITECTURE 3 (8SP)
(ULB, S. Vanbeveren, D. Dethier, L. Ney)
Profiel bouwtechnisch ontwerp
BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES, DEEL 2 (4SP) J. Vantomme, BOUWFYSICA 2 (3SP) F. Descamps,
TECHNIEKEN SPECIFIEK VOOR RENOVATIE EN RECONVERSIE (3SP) I. Wouters

Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
5IA Tweede
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) N. Declerck, PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (3SP) G. Rowies
Profiel 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
Profiel bouwtechnisch ontwerp
ELEKTRISCHE INSTALLATIES : ACHTERGRONDEN, ONTWERP EN BEREKENING (4SP) J. Deconinck,
LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: DAGVERLICHTING IN GEBOUWEN (3SP) P. Rombauts, STABILITEIT
DER BOUWWERKEN 3: STABILITEIT DER BOUWWERKEN 3/ SPECIALE PROBLEMEN BIJ HET ONTWERP
(3SP) F. Ghyssaert, VERWARMING EN KLIMAATBEHEERSING: INSTALLATIETECHNISCH ONTWERP (4SP)
F. Descamps

OPLEIDING

OPLEIDING TOT BACHELOR EN MASTER
IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
ARCHITECTUUR
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BEECKMANS SVEN Vorser, ir. arch
In 2009 als Burgerlijk Ingenieur Architect afgestudeerd
aan de VUB. Onderzoek textielbekisting voor betonnen
kolommen tot december 2009.
BERLEMONT THIERRY Praktijkassistent, arch.
In 1991 afgestudeerd aan Sint-Lucas te Brussel. Partner in
architectenbureau RAUW, Brussel. Architectuuronderwijs:
ontwerpbegeleiding en docent bouwtechnieken aan SintLucas (architectuur en interieurarchitectuur), Brussel en
Gent. Sinds 2007 praktijkassistent aan de Vrije Universiteit
Brussel.
BERTELS INGE Docent, Dr. Historicus
In 2008 gedoctoreerd aan KUL. Sinds 2009 postdoc FWO aan
Universiteit Antwerpen. Docent architectuurgeschiedenis
en architectuurkritiek aan de VUB. Doet onderzoek en
publiceert over bouwhistorie en monumentenzorg.
BRAUN STEFAN Praktijkassistent, arch.
In 1997 afgestudeerd aan het Henry van de Velde-instituut,
Antwerpen. Projectmedewerker bij Driesen Meersman
Thomaes Architecten en actueel bij awg architecten te
Antwerpen. 2000/2001 ‘Visiting critic’ TU Eindhoven,
Faculteit Bouwkunde, (NL). Sinds 2009 praktijkassistent
aan de Vrije Universiteit Brussel.
COLLETTE QUENTIN Vorser, ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, ULB 2009. FWO-bursaal
met doctoraatsonderzoek over het structureel gedrag van
historische geklinknagelde ijzeren en stalen verbindingen
bij gebouwen.
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. Coördinatie internationale relaties.
DE BOUW MICHAEL Assistent, dr.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.
DECLERCK NICOLAS Gastprofessor, dr. ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Gedoctoreerd
in 2002 aan de VUB over de aanpak van grootschalige
sociale huisvestingsprojecten. Van 2002 tot 2006 expert
raadgever kabinet Wonen. Oprichter studiebureau
Declerck & Partners bvba in 2006. Zelfstandig ingenieur en
gerechtsdeskundige.
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