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En ook nu ligt het er weer: 
het jaarboek 2010-2011. 

Voor de achtste keer op rij vatten we voor jou 
de belangrijkste gebeurtenissen en hoogte-
punten van de opleiding ingenieursweten-
schappen: architectuur samen. We nemen 
je mee naar momenten van ontroering: de 
eindjury’s van ontwerpateliers, de publieke 
verdediging van doctoraten, de verkwik-
kende studiereis en de gekte van de archi-
tectuurmaand. 

Twee gebeurtenissen verdienen nadere toe-
lichting. 

Om de 8 jaar wordt de opleiding onderwor-
pen aan een externe kwaliteitscontrole en 
dit academiejaar was het opnieuw zover. In 
opdracht van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR) lichtte een externe jury, be-
staande uit internationale experten, de 
Bachelor en Master opleiding ingenieurs-
wetenschappen: architectuur aan de drie 
Vlaamse Universiteiten door. Na het be-
studeren van de zelfevaluatierapporten en 
het bezoeken van de instellingen, sprak de 
externe jury zich lovend uit over het unieke 
profiel, de goede voorzieningen en de uitste-
kende begeleiding aan de VUB. Dit mooie 
rapport, waar we terecht fier op zijn, is geen 
reden om het programma van de opleiding 
te consolideren. We hebben alweer grootse 
plannen die ook de steun van de visitatie-
commissie wegdragen.

In samenwerking met de ULB werd in 2010 
de Brussels Faculty of Engineering (Bruface) 
opgericht die vanaf academiejaar 2011-12 
verschillende master programma’s in het 
Engels zal aanbieden waaronder de Master 
of Science in Architectural Engineering. De 
voorbereidingen voor de oprichting van deze 
gemeenschappelijke Engelstalige Master 
kregen dit academiejaar concreet vorm. Zo 
volgden de studenten uit de 3de Bachelor 
voor het eerst 35% van hun opleiding in een 
meertalige omgeving. Volgende edities van 
het jaarboek zullen toelichten of dit pilootpro-
ject voor de VUB ook een mijlpaal voor de 
opleiding is.

Ine Wouters
Vakgroepvoorzitter
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eLAB
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 interdisciplinary 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 lightweight structures, 
the issue of re-use, and the incorporation of 
4D-design. 

2010
2010 was a quite depressive year for 
researchers in Flanders. It seemed that 
everybody was recovering from the economic 
crisis, except the universities. Research 
funds were falling off and research calls 
were even cancelled. Researchers united to 
charge the bad circumstances. It was waiting 
until mid 2011 before the tide turned. We are 
looking forward to the implementation of the 
promises of the Flemish government to raise 
the funding for research.

Enlarged team
Although the financial climate was bad, the 
research team enlarged. The efforts of writing 
projects to obtain external funding were 
successful. Lara Alegria Mira was assigned 
an IWT-grant, Dorien Aerts an IWOIB-grant, 
Pieter Herthogs a VITO-grant and Quentin 
Collette a FWO-grant. Britt Christiaens was 
enrolled thanks to OZR funding and Jan 
Roekens and Liesbeth Dekeyser took up 
a VUB research-assistant position. Koen 
Verswijver was assigned on a FWO-project. 
Professor Ercan Hoskara, from the Eastern 
Mediterranean University (EMU), stayed 
some months at the ae-lab to continue his 
research on sustainability.
 
PhD
Lisa Wastiels, who had been working on 
material characterization defended her PhD 
entitled ‘Mapping material experience in 
architecture. Characterization of material 
warmth’ in September 2010 under the 
supervision of Ine Wouters and Hendrik 
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Schifferstein (TUDelft). 
In March 2011 Lars de Laet convinced 
the jury with his PhD work on ‘Deployable 
Tensairity Structures: Development, design 
and analysis’ under the supervision of Marijke 
Mollaert and Rolf Luchsinger (EMPA-Centre 
for Synergetic Structures).

Projects and ideas
Hera Van Sande could exploit her fascination 
for materials on the IWT-project on  ‘hybrid 
concrete structures’ with collaboration of 
WTCB. The first European Summer School 
on Construction History, will take place in 
Cambridge thanks to the assignment of a 
European IP grant. Seven universities from 
five countries collaborate in this project. 
Marijke Mollaert continues the research on 
tents for disaster relief thanks to the approval 
of the S(P)EEDKITS project, funded by EU.

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 put 
apart their work and experiences.

Dr. Bill Addis (UK), working at the 
engineering office Buro Happold was invited 
by the RE-USE group. Bill shared his broad 
knowledge with researchers coming from 
VUB and ULB. In the public lecture ‘Some 
questions concerning the restoration of 
prefabricated buildings’ he shared  his 
practical experience by going into recently 
renovated projects. 

Dr. Karen Allacker (BE), part-time lecturer 
at the KUL was invited by the 4D-DESIGN 
group.  Karen shared her findings on  ‘life 
cycle costs’. 

Amandus van Quaille (BE), Director 
of Nomad Concept, kept the audience 
enthralled with  his work on textile structures, 
from conceptual idea until the erection of the 
structure (under extreme weather conditions 
onsite).

Dr. Bill Addis (UK) during his lecture

Lisa Wastiels after defending her PhD

Lars De Laet ... Finishing a PhD is … a great relief.
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Real success is finding your lifework in the 
work that you love. 
David McCullough
 
Na een leerrijke en boeiende periode als 
vicerector onderzoek van de VUB (1992-
1998) kwam ik terug in de vakgroep MeMC, 
toen nog de unie van drie diensten STRU-
CONT-LBBO (analyse van structuren, 
toegepaste mechanica van het continuüm, 
laboratorium burgerlijke bouwkunde). 
Een ideale gelegenheid dus om een 
‘nieuw onderzoeksterrein’ te verkennen, 
nauwer verbonden met de constructies, 
in het bijzonder gebouwen, (voetgangers)
bruggen.... Ook moest ik rekening houden 
met significante verschuivingen in mijn 
onderwijsopdracht, waarbij het accent 
verschoof van ‘analyse van constructies’ 
naar het ‘constructief ontwerp’ ervan. 
 
Ik had hierbij geluk, niet in het minst door 
mijn opeenvolgende ontmoetingen met 
Philippe Samyn (herfst 1998) en Hendrik 
Hendrickx (Bologna, 2001). Beide 
ontmoetingen zijn dan ook bepalend 
geweest voor mijn laatste 12 jaar 
onderzoek aan de VUB:

 • Philippe Samyn, één van mijn 
medestudenten aan de ULB, was sedert 
enige tijd bezig aan zijn doctoraat over 
‘morfologische indicatoren’. Na de 
succesvolle verdediging ervan in 1999 
aan de ULiège, bij collega en vriend René 
Maquoi, startten wij samen een informele 
onderzoeksgroep op, die aan de basis lag 
van ettelijke eindwerken (een tiental denk 
ik), maar die ook de doctoraten van Pierre 
Latteur, Jan Van Steirteghem en Thomas 
Vandenbergh opleverde. De drie bekleden 
vandaag topfuncties bij resp. Tractebel-
Technum, Besix voor de twee laatsten.

• Hendrik Hendrickx ontmoette ik voor 
het eerst in 2001, in Bologna, waar hij 
deelnam aan een congres over ‘Structural 
repair and maintenance of historical 
buildings’, samen met Marijke Mollaert 
en Sven Hebbelinck. Dit congres was 
trouwens ook belangrijk voor Ine Wouters: 
zij ontmoette er G. Nieuwmeyer, die haar 
thesis mede met Marijke zou promoten. 
Hendrik intrigeerde mij meteen en wij 
spendeerden veel nachtelijke uurtjes 

door een veel nauwere samenwerking 
tussen de betrokken onderzoeksploegen 
in ARCH en MeMC, een veel grotere 
visibiliteit en effectiviteit aan ons beider 
vakgroepen bezorgen. Ook de structurele 
toenadering met ULB, in het bijzonder 
het initiatief Bruface, is eindelijk een feit 
geworden en moet toegejuicht worden. 
Zij staan in ieder geval symbool voor mijn 
nooit aflatende gehechtheid aan de ULB, 
waar ik studeerde, en van de VUB, waar 
ik altijd gepoogd heb de principes van 
tolerantie, van vrijzinnig humanisme en 
liefde voor de mens te propageren. 
De twee instellingen hebben mijn 
engagement bepaald en mij unieke 
mensen leren kennen. Ik dank ze 
hiervoor.

Tenslotte, zeer eenvoudig: dank je, Anne-
Marie, want je was er altijd bij als ik het 
nodig had.
 
W. Patrick De Wilde
Juni 2011
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samen om elkaars interesses te leren 
begrijpen. Op het einde van de week 
was het voor mij een zekerheid: ‘...too 
good to ignore...’. Samen startten wij een 
onderzoeksgroep ‘4D-design’ op waaruit 
talrijke eindwerken resulteerden, en ook 
hier toonaangevende bijdragen, zoals 
het doctoraatswerk van Wim Debacker 
(2009). Samen met Marijke Mollaert 
leidde Hendrik Hendrickx het doctoraat 
van Caroline Henrotay (2008). Voor 
mijzelf wordt de cyclus afgesloten met 
het doctoraatswerk van Anne Paduart, 
die de methodologie van Hendrickx-
Vanwalleghem vergelijkt met deze die 
gangbaar is in het domein van de sociale 
woningbouw. De bouwfysische aspecten 
worden hierbij ook in aanmerking 
genomen.

• Drie andere (voor mij) belangrijke 
activiteiten, nl. het voorzitterschap van 
de Technische Raad van Seco, van 
een vijftiental visitatiecommissies voor 
de Vlhora en last but not least van het 
ontwikkelingsproject in Kenia hebben deze 
onderzoeksactiviteiten zodanig aangevuld 
dat ik in 2006 beslist heb vervroegd op 
pensioen te gaan en mij exclusief nog aan 
voorgenoemde activiteiten te wijden. Ook 
moest die beslissing mijn grondige afkeer 
voor het Bologna-model sussen, maar ook 
aan mijn collega’s de mogelijkheid bieden 
om op een serene wijze mijn opvolging 
voor te bereiden.
  
Hoe schat ik de toekomst van MeMC en 
ARCH in ? Zeker niet somber, ondanks 
systematische en weinig verhulde externe 
aanvallen op de VUB. 

Ondanks zeer lovende visitatierapporten, 
in het bijzonder voor de opleidingen 
van burgerlijk ingenieur-architect en 
burgerlijke bouwkunde, blijven wij kampen 
met ‘negatieve elementen qua macro-
economische doelmatigheid’, zoals men 
het op de Vlir zo mooi formuleert( lees: 
‘te weinig studenten’). De kwaliteit van 
zowel onderwijs als onderzoek zal het dus 
moeten doen, maar ik twijfel er niet aan 
dat dit effectief gebeurt.

Het stroomlijnen van het onderzoek in 
het domein van constructies kan zeker, 4D
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“Uniformity generating diversity” 
A. Lobel

These past months have been marked 
by a significant increase in the number of 
young and motivated researchers, starting 
their PhD-research at our department, 
either on internal funding or by successfully 
obtaining external funding from IWT, 
Innoviris, VITO,…. 
Also, the visibility of our department ARCH 
is improving and still will be improving in 
the near future. New transformable seating 
area’s for the whole campus have been 
designed by our own students in an internal 
competition and a bamboo transitional 
shelter has been realised on the esplanade. 
For the SID-INs and other PR activities, the 
faculty has asked for the development and 
realisation of a scale model of a deployable 
scissor dome. Also, the section ‘awards’ 
shows some young researchers who have 
received a great deal of appreciation for 
their master’s dissertation.
This year, the Transformable Structures 
Research Group sees the light of day. The 
research objective of our study group - as 
part of the IASS Structural Morphology 
Group (WG15) - is to bring together expertise 
and to expand knowledge related to the 
geometric design and structural analysis 
of transformable struc¬tures within the field 
of architectural and structural engineering. 
The transformation of such structures, 
intended to meet changing require¬ments, 
is done by using mechanisms (deployable/
foldable) or reconfig¬urable components 
(demountable kit-of-parts). In that respect, 
the activities of the study group fit well in 
the current and future research objectives 
of the group 4D Design/Transformable 
Structures.
In September 2011, we will organise an 
international workshop during the IASS-
Structural Morphology Group Seminar 
in London, in which the basic geometric, 
kinematic and structural principles behind 
the design of deployable scissor structures 
will be explained and a working model of a 
dome will be built.

Niels De Temmerman, W. Patrick De Wilde, 
Hendrik Hendrickx, Caroline Henrotay, 
Anne Paduart, Pieter Herthogs, Lara 
Alegria Mira, Britt Christiaens
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The realisation of the low-tech transformable 
bamboo shelter based on 4D Design principles
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Introduction
Disasters such as earthquakes, volcano 
eruptions, floods, wars, and famine have 
occurred for ages. However, response, 
especially shelter response, remains 
extremely challenging due to the complexity 
and the scale of many disasters. 

As a consequence of the variety of contexts 
in which disasters can develop and the 
changes characterising the recovery process, 
all specialists underline the importance of 
flexible and adaptable response. Based on a 
4D design strategy,, adaptable, versatile and 
compatible shelter systems can be conceived 
that make it possible to provide different types 
of shelters characterised by various formal and 
structural designs. In additions the developed 
design approach enables to adapt, extend 
and transform the structures so that they can 
evolve from a small emergency shelter to a 
more robust transitional shelter and support 
the relief, rehabilitation and development 
process. 

It should be possible to combine local and 
imported materials in order to sustain the 
upgrading and adaptation of the shelter 
according to the needs of the inhabitants. The 
initial shelter system consists of linear structural 
aluminium profiles, fabric cover elements and 
innovative connection elements, which are 
intended to be complemented and upgraded 
with various (local) structural and cover 
materials. Therefore, the use and integration 
of bamboo as a structural material is studied.
 
Component-based design
A systematic and integrated approach does not 
necessarily mean a restriction in the number of 
different artefacts that can be implemented - 
on the contrary, it generates shelter solutions 
that are compatible and can be changed from 
one solution to another.

Three features are crucial for a component-
based approach:

1. Dismountability
In order to change the built form of a shelter, 
it needs to be possible to remove the different 
components it consists of with relative ease.  
The main focus of Design for Deconstruction is 
the design of reversible connections.

2. Polyvalent Components
Components need to be polyvalent in function, 
otherwise they risk becoming obsolete. In 
order to maximise the number of possible 
configurations or subassemblies that can be 
made using a number of (different) components, 
components need to be non-specific. This can 
be done using a generating system, i.e. a 
limited number of basic components and a set 
of combination rules that allow more complex 
entities to be ‘generated’. The outcome is 
similar in concept to constructional toy systems 
like Lego® or Meccano®.

3. Compatible Components
Because the aim of a component-based 
approach is to allow the construction of a 
vast range of design solutions using a limited 
number of components, the components need 
to be highly compatible. This can be done by 
using a generating form and dimensioning 
system in order to regulate the components 
and guarantee their compatibility. As 
mentioned above, this generating system also 
comprises combinatory rules. The designs of 
the suggested shelter systems are based on 
this generating system. 

Prototypes
The aim of building two prototypes is to 
develop different solutions with regard to the 
connection and to test their feasibility, both 
structural and in terms of the assembly. On 
the one hand it must be possible to erect 
a bamboo structure relying on ‘adapted’ 
vernacular techniques. This construction has 
been successfully erected on the campus. 
The second prototype is constructed from 
aluminium struts and steel connection plates 
and allows for different configurations to be 
built from a single kit-of-parts. Additionally, 
the possibility of integrating bamboo elements 
within the improved (aluminium) shelter system 
will be investigated.

This project was funded by ECHO (European Commission 
Humanitarian Aid & Civil Protection) through the Shelter 
Research Unit (SRU) of the Benelux Red Crosses. The 
following people have contributed to the realisation of 
the prototypes: H. Hendrickx, M. Lefeber, L. Alegria, H. 
Vanderlinden, K. Patry, J. Detavernier, W. Decorte, ... 

Improved design of the 
connection plates for the 
aluminium shelter

Two different configurations for the aluminium 
shelter based on the same kit-of-parts

Low-tech reversible connections 
of the bamboo shelter
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The world of today is facing the environmental 
impacts of our short building vision: lack of 
integrated life cycle design in conventional 
building design contributes to the current 
environmental degradation. A large amount 
of the current European building stock was 
constructed in a time where fossil fuels were 
cheap and abundant and global warming 
was unheard of. As a result, fossil fuels have 
been used very inefficiently in constructions 
predating the oil-crisis, explaining their 
excessive energy and material consumption 
in the present-day context. 

Renovation practice of today focuses on 
reduction of energy use during occupation of 
residential buildings. When energy demand 
of buildings during the operation phase is 
minimised, any future savings on resource 
demand will shift towards the remaining life 
cycle phases of the building. Adaptation, 
maintenance and end-of-life processes 
during the life cycle of buildings, relating to 
inherent building materials and their design, 
then become of major importance.
Therefore, the scope of the current 
renovation practice needs to be enlarged 
integrating a long term-vision that minimises 
the use of materials and the production of 
building waste not only today, but also in the 
future. 

A dynamic re-design approach of existing 
residential buildings is selected as alternative 
to current renovation practice. To reduce the 
future environmental and financial impact of 
buildings, the dynamic re-design approach 
supports future need for change, upgrade 
and reversibility by using 4Dimensional 
design principles. 4 Dimensional design 
strategies reduce the life cycle impact of 
buildings by incorporating reuse strategies 
applied to three design levels – building 
material, building component and building 
level. The aim of these reuse strategies is to 
reduce as well material and energy demand 
during use, as to minimise the building 
waste fractions at the end of life of buildings. 
Therefore, Design for Deconstruction and 
Design for Disassembly (DfD) strategies 
are introduced for re-design of buildings at 
building component and material level.  
Building solutions designed according to 
this dynamic re-design concept have a 
different life cycle behavior in financial and 

environmental terms than conventional 
design: deconstruction and disassembly 
strategies clearly imply atypical assembly 
techniques and material choices compared 
with conventional design. 

The evaluation methodology used in 
this research to assess and compare 
conventional to dynamic building solutions 
departs from an integrated life cycle 
approach, including the environmental 
impact of building renovation interventions 
and their financial consequences, from raw 
material extraction until waste treatment at 
the end of life of the building. 
The initial financial cost and environmental 
impact for dynamic building solutions are 
usually higher. However, financial and 
environmental life cycle assessment reveals 
several benefits of reuse and deconstruction 
compared to demolition over an entire life 
cycle of the building.

When applied on the right renovation projects 
under the right circumstances, design for 
deconstruction and disassembly has proven 
to be as well environmentally as financially 
advantageous for several building parts 
(internal partitioning, building envelope). A 
right selection in the renovation project has 
to be made, with an estimation of which 
building layers have high rates of alteration, 
or a high need for future upgrading. 
Since the service life of building layers has 
been identified to be a major key player, 
different scenarios are being assessed 
in this research, for each of the building 
solutions, taking into consideration scenarios 
concerning the total building life, the building 
layer life span and the estimated service life 
of the components. 

A short service life of building layers 
(walls, façade, floors, etc.) makes dynamic 
solutions viable in both environmental and 
financial terms, since many alterations are 
needed over the life cycle, and the extended 
useful lives reuse potential of DfD designed 
assemblies can be fully taken advantage of. 
For building layers with low rate of change 
DfD solutions are not always desirable since 
they can create higher life cycle costs and 
impacts. 
On the other hand, specific conditions such 
as the quality of the component and the R
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work execution level of the components 
can drastically decrease their expected 
technical service life. Attempts of reuse 
strategies to extend the material’s useful 
life then cannot be fully taken advantage 
of. This explains why in scenarios with 
a short component service life the DfD 
designed building layers have a higher 
financial and environmental impact 
than the conventional solutions. On the 
contrary, when a long technical service 
life of components can be achieved, the 
reuse benefits can be more developed 
and thus, the DfD solutions score better.
To make Design for Deconstruction 
successful attention should be given to 
the correct choice of materials including 
a long technical service life, to prolong 
the usability and thus make them more 
profitable. The good quality of the 
execution on the construction site is 
crucial. 

Another identified barrier for dynamic re-
design is the extensive amount of labour 
involved. Since labour cost contributes for 
over 50% in the total life cycle cost this is 
an important factor for this analysis.
Dynamic solutions demand more 
complex connections, which likewise 
increases the assembly cost compared 
to static design.  The labour cost when 
using abundant number of connections 
elements such as bolts and screws in fact 
have negative cost effects. Additionally, 
at the end-of life stage, removing and 

separating building materials costs 
more compared to the actual value 
for reuse. A barrier for deconstruction 
and disassembly nowadays is the 
high labour cost involved. As tools and 
techniques for deconstruction improve, 
and subsequently productivity improves, 
labour costs should see a reduction in the 
near future. With these improvements, 
in time deconstruction techniques will 
become more competitive with demolition 
practice.

Still, threat of limited landfill space in the 
future, rising tipping fees, and increased 
environmental pressures necessitate 
solutions. Deconstruction for reuse and 
transformation is a better alternative to 
demolition, primarily in its consistency 
with recent trends in environmental life-
cycle awareness.

Need for change is clearly never 
predictable and the future of buildings is 
very unsure. When the comparison of a 
DfD approach for a building layer reveals 
that it is viable in environmental and 
financial terms, even in building layers 
with a low change rate, it is always safer 
to introduce DfD design in buildings. In 
that way, unpredictable needs can still 
be responded without taking part in the 
environmental degradation.

Conventional walls compared to Dfd designed wall

This research is funded by the Institute of Innovation 
by Science and Technology in Flanders (IWT-Vlaan-
deren)
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The urban areas of today’s world show 
important symptoms of unsustainability 
on ecologic, economic and social levels. 
Urban buildings and the infrastructure 
that surrounds them are an indispensible 
support to human activities, and are 
therefore crucial to the sustainability of 
cities.

In European cities, greenhouse gas 
emissions are increasingly driven less by 
industrial activities and more by the energy 
services required for lighting, heating and 
cooling, appliance use, electronics use, and 
mobility. The most important contributor to the 
disposal of waste in the EU is the construction 
and demolition industry. In addition, user 
quality and equity in urban areas cannot 
be guaranteed: for example, in Flanders, 
qualitative buildings are unaffordable for 
many. Furthermore, the social cohesion 
of local communities suffers from trends 
like individualisation and globalisation, 
decoupling social networks from the physical 
environment. In sum, cities are confronted 
with persistent sustainability problems and 
are in need of instruments and approaches 
that allow them to enter into a transition 
towards sustainable urban development. 
Many of these problems are related to the 
built environment.

In order to become or remain a viable living 
space, the built environment needs to be able 
to adapt to unknown future requirements in 
ways that are socially, economically and 
environmentally acceptable and feasible; in 
other words, sustainable urban areas need 
to have a high adaptable capacity. According 
to resilience theory, the overall adaptable 
capacity is largely determined by that of its 
smallest sub-systems. 

The smallest urban fragments are generally 
perceived to be neighbourhoods. They are the 
basic units of urban development: they grow 
and change until some balanced social and 
economic self-sufficiency is achieved, and 
provide the basic social organisation for the 
most frequent services and social networks. 
This process is replicated in cities at many 
scales, like districts or sectors. It also has a 
strong cultural component, which impacts the 
relation of society with certain urban forms.

Both in research and in policy there is an 
important knowledge gap on the mesoscale of 
the built environment – from street scale up to 
district scale. Research on microscales – on 
buildings, building components and building 
materials – is ubiquitous, as is research on 
the macroscales of the built environment – 
cities, regions and transnational networks. 
However, because of the intricacy of cities, 
research on urban systems and phenomena 
that exist on the mesoscale will usually run into 
issues that need to be addressed using some 
form of complexity theory, which are relatively 
recent fields of study. On a policy level, the 
mesoscale knowledge gap is also very 
obvious. For example, macro level goals to 
cut greenhouse gas emissions like the Kyoto 
Protocol are almost always implemented 
on the microlevel, e.g. encouraging passive 
houses. There is no structure to support 
mesoscale policies, e.g. not subsidising low-
energy housing in a car-based suburb.

By focussing on the mesoscales of streets and 
neighbourhoods, the research aims to narrow 
the gap between technological innovation on 
the building level and bottom-up theories of 
and approaches to urban development. 
Certain key parameters of an adaptable 
urban fragment, namely those characteristics 
that will introduce significant positive or 
negative effects on an ecologic, economic 
and/or social level will be studied via systems 
modelling and simulation, and case study 
research. The goal of the urban modelling is 
to determine how a system reacts to changes 
aimed at increasing an urban fragment’s 
sustainability. 
These findings will be applied to one or more 
design research cases. These will serve as 
a means of testing the effectiveness and 
applicability of the proposed measures 
intended to increase the adaptable capacity 
of existing urban fragments.

Above all, the research should explain to policy 
makers and design professionals how systems 
define the development of neighbourhoods, 
using models and simulations to indicate 
how certain parameters influence overall 
sustainability and how this could potentially 
be used in guidelines. 

This research is funded by the Flemish Institute for 
Technological Research (VITO). En
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Non-static structures that can adapt 
their shape to respond to changing 
circumstances, or that can be quickly 
and easily deployed to perform their 
architectural function and removed 
afterwards without damaging sensitive 
sites, are well-equipped to meet the 
demands of a rapidly changing society. 
The mobility of people and assets is 
indisputable increased and with this also 
the need for mobile constructions. Mobile 
shelter systems are designed to provide 
weather protected enclosure for a wide 
range of human activities:  temporary 
buildings in remote construction 
sites, emergency shelters after natural 
disasters, exhibition and recreational 
structures.

For these purposes, scissor structures are 
highly effective: besides being transportable, 
they have the great advantage of speed 
and ease of erection and dismantling, while 
offering a huge volume expansion. Scissor 
structures consist of scissor units, which 
are composed of two beams or components 
connected through an intermediate hinge 
allowing a relative rotation. By connecting 
scissor units at their end nodes a three-
dimensional grid structure is formed, which 
can be transformed from a compact bundle 
of elements to a fully deployed configuration 
(FIG 1).

In my master`s dissertation a multi-confi-
gurational Universal Scissor Component 
(USC) is designed and analysed structurally. 
While current designs are generating an 
`ad hoc` structure with traditional scissor 
systems, the USC results in a generic 
solution for deployable scissor structures. 
The designed scissor component is unique 
and single which can be used to compose 
different geometrical configurations – barrel 
vaults and domes (FIG 2 & 3).

This dissertation started a new exploration 
within the research group 4D Design, by which 

an efficient and sustainable combination of 
deployable scissor structures as structural 
mechanisms with a kit-of-parts system is 
investigated. In this preliminary master`s 
research the meccano concept is introduced 
in the field of scissor structures: one reusable 
component to make different structures which 
are themselves again reusable and useful 
thanks to their ability to transform. This new 
and innovative approach asks for further 
research and will be the topic of my PhD, 
funded by a grant of the Agency for Innovation 
by Science and Technology (IWT).

The objective is on one hand to geometrically 
optimise the Universal Scissor Component 
(USC), taking into account a balance between 
practical workability and maximisation of 
possible architectural configurations.
A second target is to investigate profoundly 
the feasibility and performance of the 
different possible structures both during the 
deployment as in the final deployed service 
phase. The joints are a very important aspect 
in the design and realisation of deployable 
structures and ask for a careful design and 
structural calculation in order to enlarge the 
performance of these structures. With this, 
the required attention will go to friction and 
imperfections to prevent that the deployment 
behaviour of the scissor structures is 
jeopardised. 
A third goal is to build, based on the research 
results, a prototype of a deployable scissor 
structure with USC`s. The construction and 
evaluation of a prototype, by which the 
feasibility is tested, is necessary to prove the 
potential of valorisation of this concept.

One of the important bottlenecks in this 
kind of research is the use of appropriate 
software, because with scissor structures 
there is a mutual relationship between 
geometry, kinematics and structural 
response. An all-embracing software 
package for these structures does not exist. 
That is why there is need for a software tool 
that allows the designer to make decisions 

FIG 1: Example of a deployable scissor structure

FIG 2: One USC for different geometrical configurations

FIG 3: Small scale models of a dome and barrel vault with USC

based on structural properties already at 
the stage of predesign. The progress in 
this domain is promising, which I was able 
to experience myself during the annual 
workshop SmartGeometry, final March 2011 
in Copenhagen. The tools for implementing 
real-life physics and structural analysis in 
Rhinoceros®, a free-form 3D modelling 
software, are evolving exponentially the last 
years. A first assignment is to examine which 
existing software programs are efficient and 
useful for the development of deployable 

scissor structures.
Within the fields of 4D design 
and transformable structures, the 
proposed USC concept makes 
reuse and adaptability possible: 
it is well equipped to meet the 
demands of a rapidly changing 
society while embracing the 
concept of sustainable design.
 
This research is funded by the Institute of 
Innovation by Science and Technology in 
Flanders (IWT-Vlaanderen)

16 17



1I
A

N
ie

ls
 D

e 
Te

m
m

er
m

an
, A

nn
 V

er
do

nc
k,

 P
ie

te
r H

er
th

og
s,

 
B

rit
t C

hr
is

tia
en

s,
 J

an
 R

oe
ke

ns

1O
nt

w
er

pa
te

lie
r:

 m
en

s 
en

 a
an

pa
sb

aa
rh

ei
d

CONTEXT

In het eerste jaar Bachelor Ingenieur-
architect wordt de studenten aangeleerd 
hoe ze een architectuurontwerp kunnen 
vormgeven dat beantwoordt aan een 
gegeven probleemstelling. Steeds wordt 
uitgegaan van een context waarbij het 
thema ‘mens en aanpasbaarheid’ centraal 
staat. We ontwerpen voor de mens 
gebouwen die een dienende rol vervullen: 
nu, maar ook in de toekomst. Aanpasbare 
of transformeerbare gebouwen zijn net die 
constructies die zich kunnen aanpassen 
aan veranderende omstandigheden en 
toekomstige – onbekende – scenario’s. 
Hergebruik van gebouwen en constructies, 
en de componenten waaruit ze zijn 
opgebouwd, draagt rechtstreeks bij tot 
duurzame ontwerpoplossingen.
Er wordt bij aanvang bewust gevraagd om 
af te stappen van het gekende beeld van 
architectuur. Niets ligt vast, niets wordt 
opgelegd, wat past binnen de geest van vrij 
onderzoek aan de VUB. Dit uitgangspunt  is 
nodig om ingenieur-architecten te kunnen 
vormen die een eigen ontwerpattitude 
en -methode ontwikkelen doorheen de 
opeenvolgende ontwerpateliers, die 
gekenmerkt worden door een stijgende 
complexiteit. Deze attitude is gebaseerd 
op de eigen ideeën en inzichten en de 
kritische benadering van die van anderen. 
De ingenieur-architect wordt opgeleid tot 
een creatief en rationeel ontwerper, met 
een groot vermogen tot kritisch denken en 
zelfreflectie. 
Hierbij wordt vanaf de eerste 
ontwerpbegeleiding aandacht besteed 
aan de structurele aspecten van een 
constructie (sterkte en stijfheid) en aan 
de technische detaillering (verbindingen 
tussen bouwcomponenten). Dit gebeurt o.a. 
via interactie met het vak ‘Bouwtechniek: 
massiefbouw’.
Om een passend antwoord te kunnen 
bieden op de probleemstelling moet eerst 
de ontwerpopgave worden geanalyseerd 
en gesynthetiseerd, waardoor het creatieve 
denkproces in gang kan worden gezet. Er 
wordt gewerkt met twee deelopgaves, 
telkens een per semester, waarbij de eerste 
opgave als inleidende opdracht fungeert en 
de tweede opdracht als eindopdracht met 
een hogere complexiteit.

Opdracht 1: Bouwen met bamboe

In de ‘woning’ zelf zit de complexiteit van het 
leven verborgen: complexiteit van functies 
en relaties, van context en betekenissen, 
van privacy en persoonlijke ontwikkeling, van 
cultuur en maatschappij. Het ontwerpen van 
een woning is dan ook een complexe opgave 
en blijft ook voor een volleerd ontwerper een 
uitdaging. Bij wijze van introductie met het 
ontwerp van een minimale woonplek werd 
gekozen voor een primaire vorm van wonen: 
een tijdelijk verblijf dat de basisactiviteiten 
van de bewoner(s) ondersteunt. De context 
is de site ‘Tour & Taxis’ aan de Havenlaan 
in Brussel, meerbepaald de Koninklijke Pak-
huizen. Aangezien de opgave zich toespitst 
op een tijdelijk verblijf dat wordt gekenmerkt 
door een kleine ruimte, moest er worden 
omgegaan met de begrippen ‘tijdelijkheid’ en 
‘transformatie’. Het concept moest vooruit-
strevend, doch praktisch en eenvoudig zijn. 
Deze opdracht stapt af van de ‘traditionele’ 
manier van bouwen! Hierbij diende onder-
meer nagedacht te worden over het verschil 
tussen de dag- en nachtfuncties, minimaal 
comfort, ergonomie, meervoudig gebruik van 
ruimte, specificiteit van het materiaal bam-
boe. Het tijdelijk verblijf diende volgens een 
mobiele zienswijze te worden ontworpen. 
De bewoner kan na verloop van tijd beslis-
sen om met zijn verblijf andere horizonten 
te verkennen en daarom moest de construc-
tie demonteerbaar zijn. Geïnspireerd op het 
montagespeelgoed Meccano moeten de 
componenten kunnen hergebruikt worden 
voor andere toepassingen.Het kiezen van 
een passende plek maakt integraal deel uit 
van de opgave. Op de site bevinden zich 
braakliggende terreinen, oude pakhuizen 
en loodsen. Het Koninklijk pakhuis zelf is 
een bijzonder interessant re-use-project met 
een monumentale hal, vandaag gebruikt 
voor tijdelijke tentoonstellingen, installaties 
en recepties. Het basismateriaal is bamboe 
(stengels van 4, 8 en 12 cm doorsnede). De 
bamboeconstructie wordt verwezenlijkt door 
gebruik te maken van droge, omkeerbare 
verbindingen. De materiaalkeuze en wijze 
van verbinden diende onderzocht en gemo-
tiveerd te worden. 

Lennert Loos

Isabelle Selleslag

Lucia Perez Sotomayor
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Opdracht 2: Transformeerbare woning

Ergens wonen is een primaire behoefte: een 
woning geeft in eerste instantie beschutting 
en bescherming. Verder biedt een woning 
ons een ankerpunt, geborgenheid en stelt 
ze ons in staat andere bezigheden optimaal 
uit te voeren zoals (gaan) werken, vrije tijd 
doorbrengen, zorgen, rusten...

In essentie is wonen een proces, dat continu 
onderhevig is aan veranderende omstandig-
heden. De situatie van de bewoner(s) kan 
geleidelijk of plots wijzigen, bv. door een ver-
anderde gezinssituatie, of door de invloed 
van maatschappelijke of andere externe 
factoren. Om dit proces optimaal te kunnen 
ondersteunen moet de woning zelf, die een 
materialisatie is van dat proces, mee kunnen 
transformeren. Met de huidige manier van 
bouwen verloopt die verandering niet altijd 
op de meest optimale manier: bv. grondige 
breekwerken zijn nodig om de woning aan 
te passen aan haar nieuwe functie of aan 
de hedendaagse (strenge) normen. Mensen 
laten hun woning achter om een andere te 
betrekken die wel voldoet aan hun nieuwe 
behoeften. Of bij een (plots) sterk gewijzigde 
gezinssituatie voldoet de woning niet meer, 
en wordt van aanpassing van de woning aan 
de nieuwe situatie afgezien, met inefficiënt 
wonen tot gevolg. (Weet dat vroeg of laat elk 
gebouw ‘getransformeerd’ wordt, of het nu 
geleidelijk of plots gebeurt, licht verbouwd, 
of afgebroken...)

De opgave vertrok van de vraag: “Hoe kan 
een woning ontworpen worden zodat ze 
mee evolueert met de veranderende be-
hoeften van de bewoner(s)?”

De woning diende te worden ontworpen 
zodat de structuur kan transformeren in de 
tijd, met als doel in elke omstandigheid het 
woonproces van de bewoner(s) optimaal 
te ondersteunen. Ze bestaat uit een vaste 
kern, die voorziet in de basisbehoeften, die 
universeel zijn en daardoor minder onderhe-
vig aan verandering. Die kern wordt uitge-
breid met een structuur die makkelijker en 
sneller aangepast kan worden. zowel om de 
woonruimte te vergroten, als ze te laten in-
krimpen.

Astrud De Cock

Astrud De Cock

Marco André Severino

Isabelle Selleslag
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Integratie van ‘Perspectieftekenen en 
voorstellingstechnieken’

Een belangrijk ontwerpondersteunend op-
leidingsonderdeel is ‘Perspectieftekenen 
en voorstellingstechnieken’. Hoewel dit een 
zelfstandig vak is, worden de verworven 
kennis en vaardigheden rechtstreeks aan-
gewend in het ontwerpatelier, waardoor een 
sterke interactie onstaat tussen de twee vak-
ken. Hierbij wordt aangeleerd hoe de driedi-
mensionele werkelijkheid kan worden weer-
gegeven in een tweedimensionele tekening, 
en dat met strakke, meetkundige precisie. 
Isometrieën, 1-vluchtpuntsperspectief, 
2-vluchtpuntsperspectief zijn tekentechnie-
ken die, wanneer ze passend worden inge-
zet, de toeschouwer in staat stellen zich een 
duidelijke driedimensioneel beeld te vormen 
van hoe het voorgestelde ontwerp in werke-
lijkheid functioneert.
Ontwerpen is een proces van nadenken, 
creëren, aftoetsen en bijsturen. Om dit pro-
ces te kunnen beheersen is een grafische 
weergave ervan nodig onder de vorm van 
ontwerpschetsen. Met de vrije hand worden 
concepten getekend in de juiste maatver-
houding, waardoor ze kunnen geëvalueerd 
worden en bijgestuurd. Het leren tekenen 
(met potlood) is essentieel en daar wordt bij-
gevolg veel aandacht aan besteed. Belang-
rijk zijn ook de juiste verhouding tussen de 
objecten, het perspectief, de dieptewerking, 
tonaliteit, en het weergeven van de essentie. 
Omdat een architectuurtekening eenduidig 
en duidelijk leesbaar moet zijn, dienen de 
correcte tekenconventies te worden gebruikt 
(bv. voor trappen, vides, aanduiden door-
sneden, maatlijnen, enz).
In vele gevallen kan een driedimensionele 
maquette een duidelijke meerwaarde bete-
kenen om inzicht te krijgen in het ontwerp. 
Uiteraard zijn mooi afgewerkte presentatie-
maquettes een meerwaarde om de kwalitei-
ten van het architectuurontwerp te demon-
streren, maar evengoed zijn werkmaquettes 
nuttig om tijdens het ontwerpproces inzicht 
te krijgen in de werking van het ontwerp. 
Bepaalde technische onderdelen of ver-
scheidene varianten van een ruimte-indeling 
kunnen hierdoor in een vroeg stadium van 
het ontwerpproces worden getest en bijge-
stuurd.

Coralie Gréant

Astrud De Cock

Astrud De CockMarco André Severino

Ine Dirks

Lucia Perez Sotomayor
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In the 19th century, the invention of new 
production techniques made it possible to 
produce steel for the building industry. In 
the same century, glass production evolved 
from a craftsmanship to an industrialised 
product, thanks to the discovery of industrial 
produced soda. Together with the abolition 
of taxes on glass, this created the opportu-
nity to raise the applications of glass in the 
building industry. An evolution was made to-
wards more transparent architecture: a slen-
der iron frame covered by a glass cladding 
(FIG 1). The 19th century glasshouses are 
a well-known example of transparent iron 
and glass buildings, which originated from 
the desire for a peaceful and green neigh-
bourhood in the overpopulated cities in the 
Industrial Revolution.
During the structural renovation of these 19th 
and 20th century iron and glass structures, 
the glass is considered to be dead load in 
calculation models. However, glass already 
proved to have some structural capacities. 
Incorporating the glass panels in the nume-
rical model of some 19th and 20th century 
iron and glass components, will contribute 
to a more realistic simulation of the existing 
constructions. This can lead to less drastic 
interventions, with more respect to the origi-
nal iron or steel components.

If the glass panels and the iron frame must 
structurally work together, both components 
have to be bonded in such a way that loads 
can be transferred. In 19th and 20th century 
constructions, the bond between iron or steel 
and glass was sealed to create a watertight 
connection. The seal was first accomplished 
with putty (primarily calcium carbonate and 
a drying oil such as linseed oil) and starting 
from the 1950’s with silicones. When repla-
cing this putty by a modern structural adhe-
sive, force transmission between these two 
materials can be taken into account in calcu-
lation models.
Manufacturers of modern adhesives provide 
technical data sheets on the material cha-
racteristics. These data are valid when the 
adhesive bond is applied under ideal circum-
stances (with regard to the surface prepa-
ration, the temperature and relative humi-
dity, the bond line thickness, etc.). Although 
these conditions can easily be attained in 
a workshop, the circumstances differ when 
renovating a historic structure on-site. This 

The author would like to thank Arno Van Hulle and Freek 
Bos from Ghent University, Heidi Ottevaere, Iris De 
Graeve, Marnix De Pauw, Marc Raes and Gabriel Van 
den Nest from Vrije Universiteit Brussel, Bas Out from 
the Adhesion Institute of TU Delft and Johan Sevenants 
from NMBS Holding. Baeck & Jansen and Aalterpaint 
delivered the opportunity to manufacture the specimens.

research focuses on the influence of surface 
imperfections and corrosion treatments on 
the adhesive bonds.

Experiments on single-lap joints were carried 
out in collaboration with the Laboratory for 
Research on Structural Models of Ghent Uni-
versity (FIG 2). Three parameters relevant for 
renovation practice were investigated (FIG 3):
- a non-ideal surface due to on-site surface 
preparation (with roughness and cleanliness 
deviations);
- the presence of coatings and paints neces-
sary for corrosion protection;
- the use of different substrates like alumi-
nium, modern construction steel or 19th cen-
tury mild steel.
All substrates were bonded with an MS po-
lymer adhesive. Some samples were kept in 
a climate chamber at 50°C and 90% relative 
humidity for 4 or 12 weeks before testing to 
test their weather resistance.

The single-lap shear tests delivered insights 
which are useful for the renovation practice. 
When grit blasting has to be executed on-site, 
the accuracy of the obtained roughness is re-
latively poor. After grit blasting, the bare metal 
needs to be protected for corrosion by a paint 
layer. The single-lap shear tests indicated 
that neither the substrate roughness nor the 
paint layer is a decisive parameter.All modern 
construction and 19th century mild steel sam-
ples in these experiments failed adhesively 
(FIG 4). The aluminium-glass samples failed 
partially cohesively and partially adhesively on 
the aluminium surface. The aluminium-glass 
samples reached an average shear strength 
around 39% higher than the modern construc-
tion steel samples. This indicates the possible 
progression range when the adhesion to the 
metal substrates could be improved by using 
an adhesion promoter.The most important pa-
rameter in this study indicated to be the expo-
sure to a warm and humid environment. The 
aluminium-glass samples that were exposed 
to 50°C and 90% relative humidity for 4 weeks 
lost 87% of their average shear strength in 
comparison to the unexposed aluminium-
glass samples. This drop in shear strength is 
only valid for the specific MS polymer adhe-
sive used for these experiments.

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

FIG 1: Glass roof covering the Brussels Saint-Hubertus 
galleries, designed by J.P. Cluysenaar in 1847 

FIG 2: Single-lap joint specimens with subjected for-
ces in the lap shear test: Left: modern construction and 
historic mild steel samples were put in tension; Right: 
aluminium substrate was put in tension and glass sub-
strate was put in compression 

FIG 3: Deviations from ideal adhesive bond circum-
stances. Left: historic mild steel as a substrate; Middle: 
surface roughness of the modern construction steel 
due to grit blasting; Right: coating or paint layer pre-
sent between historic mild steel substrate and struc-
tural adhesive 

FIG 4: Failure surfaces of the sample series:
Top: mixed cohesive-adhesive failure at the unexposed 
aluminium-glass sample and adhesive failure for other 
aluminium-glass samples; Middle: adhesive failure at 
the modern construction steel samples; Bottom: adhe-
sive failure of historic mild steel samples

The author would like to thank Arno Van Hulle and 
Freek Bos from Ghent University, Heidi Ottevaere, Iris 
De Graeve, Marnix De Pauw, Marc Raes and Gabriel 
Van den Nest from Vrije Universiteit Brussel, Bas Out 
from the Adhesion Institute of TU Delft and Johan Se-
venants from NMBS Holding. Baeck & Jansen and 
Aalterpaint delivered the opportunity to manufacture 
the specimens.

FIG 2

FIG 3

FIG 1 FIG 4
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Euville limestone, cement and lime as main 
ingredients. According to a later improvement 
patent mica can be replaced by quartz or 
crystallized lime.  
This oil-free composition was widely spread 
and applied according to the investigation of 
reports of analyzed pierre-simili samples at 
the KIKIRPA laboratory, the Royal Institute 
for Cultural Heritage in Brussels. Analyses of 
monolayer systems approach the description 
of patent 212606: a composition of cement, 
about 50% of ground limestone and some 
small percentages of quartz was found. 
Unlike the patent’s formula, no bad mortar 
(cement and lime) but a cement-based 
mortar was applied. But cautiously handling 
and interpretation of the terminology is 
recommended since ‘white cement’ is not 
equal to a white coloured cement. 

The simili plaster of Gilissen-Lebon house 
(FIG 1 & 2) was analyzed and consists of 2 
layers applied upon a concrete rendering.
the rendering is followed by an undercoat 
with quartz sand as aggregate and a third 
top coat, containing crushed limestone 
(FIG 3). Both coatings are based on a 
cement binder. Instead of medium sand the 
final coat’s aggregate is ground Savonnières 
limestone fragments. 
According to this project’s building 
specifications  a bad mortar is enriched 
with crushed limestone: ‘a mixture of (white) 
cement and lime, ground stone and grains 
of quartz. Its colour is mainly determined 
by the used type of stone or cement.’ 
The building specifications don’t mention 
a layered structure, the stone’s nature 
nor the application method. The greyish 
undercoat seen in figure 3 indicates the 
use of grey cement in contrast to the use 
of a white cement mentioned in the building 
specification. The light coloured top layer 
confirms this prescription. 

Following the first group of patents, pierre-
simili obtained its colour and stony aspect 
by means of pigmented oil paint and ground 
stone fragments. In contrary, lab analysis, 
patent 212606 and building specifications 
don’t mention any use of pigments or oil 
paint. They present a mixture of ground 
Euville or Savonnières, bad mortar and mica. 
Mica, quartz sand or crushed glass are often 
submitted to create a shimmering view and 

Pierre-simili is applied during the late 19th 
and early 20th century in order to imitate 
a façade in sandstone masonry and to 
camouflage unattractive grey cement 
mortars. A stonelike illusion is obtained by 
adding lime, mica and crunched stone to a 
light grey or white cement (bad mortar). The 
surface is scraped to create a more rough 
texture. Lines are drawn into the wet mortar 
and sometimes painted beige, grey or red 
simulating the joints. 

Pierre-simili cladding was developed by 
craftsmen and is nowadays threatened by 
damage such as cracks, ruptures, lichen, 
vegetation, pollution, opaque deposits, 
lacunas, loosening of the cladding, etc. 
A material-technical research of this finish 
is necessary to set up scientifically based 
repair and renovation strategies. Several 
sources such as old plasterer manuals, 
plans, patents, journals, advertisements, 
lab analyses and building specifications 
will be considered and confronted. Onsite 
lifted samples will be submitted to laboratory 
investigation in order to analyze the mortar 
composition. Before onsite interventions 
can occur an extended knowledge on the 
original formula and application technique is 
essential. 

During the 1920s and 1930s, the Brussels 
Etablissements Cantillanna company 
produced a French stone imitating plaster. 
This finish was called ‘Supra Enduit Simili-
Pierre’: ‘Supra, a dry plaster composed of 
ground stone and binding agent, possesses 
the hardness of first quality concrete and 
will not be affected by climatic conditions or 
atmospheric influences. It is possible to create 
a variety of textures with an attractive aspect.’ 
Of course, this kind of advertisements doesn’t 
mention exact formulas. Sources which do 
reveal authentic formulas for stone imitation 
products are patents. Patents BE137905, 
BE170533 and BE297606 (dated respectively 
1898, 1903 and 1921) claim and describe the 
preparation of stone imitating products. These 
patents mainly identify ground limestone 
fragments, bad mortar, pigmented oil paint 
(pigmented with white zinc or lead white) 
and siccative (to reduce the time needed for 
drying) as ingredients.
A second kind of mixture is decribed in 
patent 212606 which points out mica, R
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enhance the stony aspect.
Further investigation is necessary to 
figure out if the discrepancy between 
these two types of mixtures indicates 
different applications. A more pasty 
mortar arises as a result of the addition 
of linseed oil. This pasty mortar could 
be more easily poured into moulds (like 
pierre artificielle) and used for decorative 
elements. Or could it be that the paint-like 
texture of the first main group points out 
an interior application where the plasters 
were mainly applied for outside use? 
Consulting additional sources like 
old plasterer manuals, more building 
specifications and contractor archives is 
necessary and will be conducted. Before 
onsite interventions will be possible and 
a test model can be conducted, it is 
essential to bottom the original recipes 
and application techniques. 

The author would like to thank Hilde De Clercq from 
KIKIRPA, Filip Strubbe from the State Archives in 
Brussels, Benoit Baert and Etienne Detrie from the 
Service for Intellectual Property who made it possible 
to access and consult analysis reports and patents

FIG 1: Sample of pierre-simili, lifted at the balcony 
of house Gilissen-Lebon  (photo: dossier PV31084, 
Reyntjens laboratory, KUL)

FIG 2: House Gilissen-Lebon, 1926, Huib Hoste, 
Hasselt: balcony covered up with pierre-simili (photo: 
A. Verdonck)

FIG 2 FIG 3

FIG 3: layered structure of pierre-simili sample: 
I. concrete support with coarse aggregate, II. 
preparatory undercoat with quartzsand as aggregate 
and III. final coat simili with ground limestone 
fragments. (photo: File D.2009.10297, KIKIRPA)
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A rivet is a joining element that connects 
two or more iron/steel components. It is a 
kind of bolt, but without the disassembling 
characteristic. A rivet consists out of a ri-
vet shank (with cylindrical cross-section) 
and a rivet head. The rivet is put through 
the rivet hole and a second rivet head is 
formed to pull the connecting elements to-
wards each other.

Rivets were a major joining technique used 
between 1850 and 1930 in iron and steel con-
structions. Before being met in buildings and 
civil engineering structures, riveted joints were 
utilized for boilerwork, the manufacturing of 
tanks and shipbuilding. 

In the 19th century, the industrial revolution 
and the Art Nouveau movement evoked new 
applications and new forms of iron elements. 
Riveting as a new joining technique was used 
by architects and engineers to explore these 
new formal languages. The technique was 
heavily promoted by its technical (quality of 
the joint, installation speed) and economical 
(cheaper than bolts) benefits.

Joining types
Depending on its abilities, a riveted connec-
tion belongs to one (or both) of the two follo-
wing categories: “load riveting” and/or “water/
airtight riveting”. In most cases in buildings, 
load riveting is carried out. When installed 
correctly, many of these connections are 
also (low pressure) fluid tight. Based on the 
number of plates to be jointed, a distinction is 
made between two main joining types: single 
and double lap joints. For the first one, the 
rivet shank is loaded via one shear plane (2 
joined plates/shapes) while two shear pla-
nes have to bear loads in the second case (3 
joined plates/shapes) [FIG 1].

Geometry
The geometry of a riveted joint depends on 
the required strength and the available space 
(accessibility of the joint). Within the category 
“load riveting”, two types of joints exist: end to 
end and perpendicular joints [FIG 2]. Overlaps 
(single, double or triple riveted lap, depending 
on the number of rivets) are needed in case of 
end to end connections of plates in the same 
plane. The presence of unwanted forces (e.g. 
bias tension) in the overlap zone of asym-
metric joints can be avoided by using cover H
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FIG 1: Geometry and joining types: (1) single riveted 
lap without cover plates and (2) double riveted strap 
with two cover plates

FIG 2: Expamples of end to end and perpendicular 
joints (Francken, D. (1910). « La construction civile. 
Les matériaux et leur mise en oeuvre », Anvers : A. 
De Konickx, 329)

FIG 3: Different forms of rivet head: (Fig. 5) original 
head and (Fig. 6) forged head (Truijens, P. (2001), 
“Klinken: een historische verbindingswijze voor staal-
constructies” in Monumenten en Landschappen, Jaar-
gang 20/4, 55)

FIG 4: Set of tools for manual riveting: (1) clip, (2) dolly 
and (3) riveting hammer (Truijens, P. (2001), “Klinken: 
een historische verbindingswijze voor staalconstruc-
ties” in Monumenten en Landschappen, Jaargang 
20/4, 54)

FIG 5: Installation of a rivet (single lap joint) during the 
restoration of the main frontage of the Army Museum, 
Jubilee park, Brussels (25/11/2010)

BACK: Riveting machine (Invention patent N°41097, 
M. Allen J.F. and Roeder H.E., Belgian Patent Office, 
patented on 15/12/1876)

plates (strap joints). Perpendicular joints are 
most of the time constructed with the use of 
connecting plates (e.g. angle shapes).
Multiple considerations are involved in the 
choice regarding the form of the rivet head 
(joining type, application, esthetic). Round 
snap and flat heads are the most common 
forms but (rounded-) countersunk heads are 
necessary if a limited head depth is required 
[FIG 3]. Also, the evolution of rivet heads was 
influenced by the installation methods and the 
results of experimental tests.

Technology
The installation process of a rivet includes two 
main steps: (1) making the rivet hole via pun-
ching, drilling or a combination of both and (2) 
riveting. Different techniques among the rivet-
ing process are available: hot vs. cold riveting 
and manual vs. mechanical riveting.
Being only suitable for small diameters (8-9 
[mm]) and soft materials, cold riveting was 
not widely spread. Hot riveting got its name 
because the rivet is heated before riveting. 
Thanks to the shrinkage of the rivet shank 
while cooling down, the joint is prestressed 
and can carry higher loads.

After the rivet was made red-hot, the riveter 
forges the second head with a riveting ham-
mer eventually fitted with a rivet setter (mould 
called “bouterolle”), while another person - the 
holder-on - blocks the original rivet head with 
a dolly bar. This is called manual riveting [FIG 
4 & 5]. Being a hard manual job, the mecha-
nization of the riveting process was needed. 
From 1850, riveting machines were introdu-
ced. They combine two effects: simultane-
ously fixing the original head and forging the 
second one via a compression force [BACK]. 
The energy of the first machines was supplied 
by steam pressure, later followed by hydrau-
lic and electric power. Around 1870, portable 
riveting machines were also designed in or-
der to facilitate and speed up the works. From 
1910, the development of pneumatic ham-
mers permanently replaced manual riveting.

The middle of the twentieth century sounded 
the death knell for riveting connections that, 
from 1910 onwards, had been gradually re-
placed by another famous joining technique: 
welding.
This research is funded by the Research Foundation Flan-
ders (FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek). 

 FIG 1

 FIG 2

 FIG 4

 FIG 5

 FIG 3

28 29



R
E-

U
SE

  K
oe

n 
Ve

rs
w

ijv
er

The Marcellis bridge in Ghent
In 1840 Belgian industrialist Charles-Henri 
Marcellis (1798-1864) and his partner V. Duval 
developed a cast-iron girder bridge to replace 
traditional arch or suspension bridges. When 
3 years later the town council of Ghent deci-
ded to connect the new railway station with 
the old Saint-Peter’s quarter, two areas that 
were divided by the Scheldt river, it became 
its first Belgian test. The 20-meter long yzeren 
Marcellis brug as it would soon be called, con-
sisted of two pairs of cast-iron pierced plates 
of 20 m long. The members of each pair were 
combined by 6 struts, thus forming two box 
girders. Each of the plates was made out 
of 10 m long plates bolted in the middle by 
means of 8 smaller plates. Seventeen cast-
iron crossbeams of 11,4 m were connected 
at the bottom of the box girders and carried 
the bridge deck made out of wood. The cross-
beams were connected to the box girders by 3 
bolts at each end, 2 of which were connected 
to the plates and one by a tie-rod connected to 
a small crossbeam that connected the pierced 
plates at the top.

The official inauguration of the yzeren Mar-
cellis brug (iron Marcellis bridge) took place 
on the 30th of June 1844. Earlier that month 
Marcellis and Duval had published the most 
important features of the bridge in Sur les 
ponts belges, nouveau système de ponts en 
fonte. The title gave away their ambitions. The 
horizontal cast-iron beam would be the base 
of a Belgian way of constructing bridges. Ho-
wever, Marcellis’ large-scale ambitions have 
never been tested. His first design for the La 
Boverie bridge combined a span of more than 
30 meters with a very simple design whereas 
the Marcellis bridge was a much more com-
plex design having only a 20 m span. The 
bridge was pulled down in 1865 when Ghent 
decided to shift the road. Only the name of the 
bridge remains up until today in its concrete 
successor.

Marcellis vs. Fairbairn and Stephenson
William Fairbairn and Robert Stephenson, 
two of the most important figures in the iron 
industry in England in the first half of the 19th 
century, were contemporaries of Marcellis. 
Fairbairn’s and Stephenson’s (railway) brid-
ges resemble Marcellis’ design a lot. Even 
more striking is the parallel evolution of their 
bridges from simple cast-iron beams to more 
complex box girders. Charles Marcellis ho-
wever hardly ever referred to English or any 
other specific construction he might have 
known. Since Robert Stephenson was so 
well known at the time throughout Europe it 
is very likely he knew his bridge designs. Both 
Robert Stephenson and his father George 
Stephenson, the latter renowned as being the 
Father of Railways, were for example present 
at the inauguration of the first continental rail-
way between Mechelen and Brussels in May 
1835.

The decade that began in 1840, and in which 
Marcellis was very focused on getting his 
plans pushed through, was one of the most 
exciting when it comes to iron bridge design 
in England. It was a period of trial and error 
for both suspension bridges and horizontal 
beams. Comparing the Marcellis Bridge in 
Ghent to an undated bridge of Fairbairn over 
the Althorpe Street in London resemblance is 
striking, and the same goes for a swing bridge 
Marcellis designed for the Antwerp harbour. 
The design is an almost exact replica of a type 
Fairbairn had patented more than 10 years 
earlier. These latter box girder bridges are ho-
wever no longer in cast iron but made out of 
wrought iron. From the 1860s onwards cast-
iron (box) girder bridges were demolished 
and cast-iron was replaced with wrought-iron 
composite beams formed by riveting sheets 
together, and then steel rolled beams, materi-
als with higher values for both tensile strength 
and ductility. In the end the few cast-iron gir-
der bridges - of any form - were only granted a 
short life. In a handbook by Belgian engineer 
Armand Demanet (1808-1865) we read that 
“Les ponts de ce système n’ont reçu qu’un fort 
petit nombre d’applications. Une entre autre a 
été faite à Gand sur un bras de l’Escaut”.

This research is funded by the Research Foundation Flan-
ders (FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek). 
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FIG 1: Marcellis’ bridge design for Ghent
[Marcellis, Ch. & Duval, V., Sur les ponts belges, nouveau 
système de ponts en fonte, J. Desoer: Liège, 1844, pl. 1]

FIG 2: A view over Ghent showing the Marcellis bridge in 
front of an industrial landscape
[Bral, G.J., Charles Marcellis - Louis Roelandt. Een Belgische 
bijdrage tot de ontwikkeling van de ijzerarchitectuur. 
Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële 
Cultuur, 1(3), p. 29, 1983].
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The impact of user behaviour on energy 
consumption in Brussels social housing 
blocks. 

In Europe, approximately 40% of all energy is 
consumed in buildings. The European Union 
developed the 20-20-20 targets, aiming at an 
improvement of the environmental quality, 
a reduction of the import of fossil fuels and 
an improvement of the competitiveness and 
employment through the development of new 
energy-efficient technologies. For buildings, 
the 20-20-20 targets are translated into the 
Energy Performance in Buildings Directive 
(EPBD). The EPBD is a legislative instrument 
that allows governments to set energy perfor-
mance standards and to assess buildings in 
an objective manner. It focuses on the use of 
energy, the energy performance of the buil-
ding envelope and its technical installations, 
and renewable energy sources. The goal is 
to reach nearly zero energy standards for all 
new buildings by 2020.

Current legislative calculation methods for 
energy performance assessment  - such as 
EPB-Vlaanderen - are typically stationary, 
time-independent calculations. This calcula-
tion method is satisfactory for evaluating buil-
ding related parameters such as the energy 
performance of the building envelope and the 
technical installations. Energy consumption 

due to household appliances and lighting is 
estimated, based on an average consumer. 
This approach leads to a rather theoretical 
prediction of energy consumption that lacks 
accuracy and sensitivity towards individual 
behavioural patterns. Occupants should not 
be seen as fixed metabolic heat generators 
passively experiencing the indoor environ-
ment. Dynamic whole building simulations 
provide opportunities to integrate the dynamic 
character of occupant behaviour.

In this research project, a dynamic calculation 
method that takes into account both building 
related parameters and occupant characteris-
tics will be developed. This will lead to a more 
accurate and personalized prediction of the 
actual energy consumption. Also, households 
should be properly informed on their energy 
consumption, providing understandable feed-
back and direct guidelines to adjust their be-
haviour or replace outdated appliances. Two 
methods will be used to analyze the occupant 
behaviour: time use research and energy me-
tering.

Time Use Research
Firstly, consumption patterns will be analy-
zed using time use research, a quantitative 
research method used in sociology. Partici-
pants fill out time use diaries during a limited 
time period, typically a few days to a week. 

Questions in these diaries focus on the ac-
tivity of the participant, the duration of the 
activity, possible participants, away-from-
home activities,... The information from 
this survey allows us to analyze presence 
patterns, and thus energy consumption. 
Also, activities can be coupled to certain 
electrical appliances. This approach was 
successfully applied by Richardson, who 
has used existing UK time use surveys 
to develop an algorithm which generates 
high-resolution occupancy models for resi-
dential buildings. Based on this occupancy 
model, algorithms were developed to ge-
nerate load models for lighting and total 
electricity use. 

In the first stage of the research, the same 
approach will be applied to Belgian time 
use surveys. Based on the results, impro-
vements to the model will be investigated. 
The Belgian time use data was collected 
by TOR, a research group at the depart-
ment of Sociology at the VUB. This re-
search project will be supported by Prof. 
Ignace Glorieux and Joeri Minnen, mem-
bers of TOR.

Energy Monitoring
Secondly, the results of the time use re-
search will be validated with energy mea-
surements. During two weeks, the energy 
consumption for electricity and hot water 
will be monitored. Using non-intrusive 
appliance load monitoring (NIALM), load 
profiles for individual electrical appliances 
can be provided from one single energy 
meter. The NIALM algorithm is able to 
identify appliances based on a number of 
characteristics such as the average power 
demand, power factor, average duration of 
a cycle,...

The energy monitoring will take place in 
two social housing blocks in the Brussels 
capital region: Florair (Jette) and Evene-
poel (Schaarbeek). Both projects are high-
rise buildings containing social houses, 
a very typical typology for the Brussels 
region. These buildings consist of a large 
number of similar housing units, with com-
parable properties in terms of building phy-
sics, which allows us to look at the impact 
of user behaviour separately from building 
aspects.

Feedback
To ultimately help users lower their energy 
consumption, it is necessary to provide 
them appropriate feedback. This feedback 
should not only be as clear and simple as 
possible, it should also be personalized. 
Therefore, it  will be coupled to a centra-
lized NIALM monitoring system, analyzing  
the energy demand for individual applian-
ces  from a single measuring point.
This research is funded by the Brussels Institute for 
Research and Innovation (InnovIris).

Source: Richardson, I., Domestic electricity use: A 
high-resolution energy demand model, Energy and 
Buildings 42, 2010
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This research project is carried out by 
three æ-lab researchers (Re-use): Quentin 
Collette, Liesbeth Dekeyser and Maaike 
van der Tempel. Within their respective 
PhD research they use patents as a com-
plementary relevant source. Thanks to a 
collective work more than 2500 patents 
were listed in databases.  

Within the framework of research about 
construction history, architecture and tech-
niques, different historical sources can be 
consulted. Traditional literature like journals, 
books, archives, treatises and specifications 
mostly give “snapshot” information about the 
most important theories and applied mate-
rials and techniques. Moreover, they barely 
treat the developing process over time, nei-
ther the inventiveness nor the influence of 
foreigners within a well-chosen national 
landscape (Belgium). 

To fill this gap, patents form a suitable al-
ternative. By implementing both qualitative 
and quantitative research on their content, 
patents allow us to be well-informed about 
relevant and less relevant innovations, their 
authors, and the peak period when they 
were patented.

By highlighting their usefulness and easing 
their availability or accessibility, this research 
project aims to promote the richness of pa-
tents within a literature study on construction 
history.

Patents, some key-facts
A patent testifies someone’s desire to regis-
ter and protect an invention or innovation. 
Most of the industrialized countries (United 
States, France, England, Belgium,...) pro-
tected their innovations through legislation, 
so that patents were the appropriate stimu-
lus to promote technological innovations and 
thus the industrial growth.

Each patent includes three main groups of 
information: (1) administrative parameters 
(author’s name(s), date, place, patent type 
and number, title), (2) a description (3) po-
tential illustrations (plans/drawings).
There are three main patent’s types: (1) in-
vention (patented for the first time in a coun-
try), (2) importation (to register a previously 
patented specification as an invention in 

another country) and (3) perfection (impro-
vement of an existing patent).

Three thematic indexes
The conducted patent’s research focuses on 
three main topics, each of them being linked 
with a respective doctoral research. These 
three topics are:

(1) Iron and steel, manufacturing and con-
nection techniques. Besides patents on 
manufacturing processes of iron and steel 
industry (e.g. Bessemer H.), this index fo-
cuses on connection techniques and more 
specifically on rivets (installation techniques, 
manufacturing, riveting machines).

(2) Stone imitation techniques and deco-
rative plasters for exterior use. About 850 
patents on lime, cement, mortar, coating, 
artificial stone, plaster, wall cladding, stone 
imitation techniques, etc. were listed. They 
reveal original formulas as well as produc-
tion and application methods.  
 
(3) Ventilation techniques: systems, chim-
neys and wind cowls. This index focuses on 
different ventilation systems, their compo-
nents (wind cowls, fans, valves), their opera-
tion and the used construction techniques. 

According to these topics, patents were 
searched by searching through old invento-
ries called “Recueil des brevets d’invention”, 
available at the Office of Intellectual Property 
(Brussels). 
As a result, three thematic abovementioned 
indexes covering the period 1830-1940 were 
carried out. Thanks to the use of filters and 
key-words, these databases are easy to con-
sult.

How to use patents? Pay attention...
Patents stand for “inventiveness”: someone 
patents the results of his “brainwave”. But 
this gives neither indication about the ef-
fective relevance of the invention nor its real 
application in the industry. That’s the reason 
why patents, as an interesting and essential 
source, still have to be confronted with other 
sources.

This research is funded by the Research Foundation Flan-
ders (FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) and the 
Institute for the Promotion of Innovation by Science and Tech-
nology in Flanders (IWT-Vlaanderen). R
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 FIG 1

FIG 1: First page of a patent (administrative information) (Invention 
patent N°14279, author: Dusausoit P.F.M., Belgian Patent Office, pa-
tented on 15/05/1863)
FIG 2: This patent - ‘procédé de revêtement de construction’ - des-
cribes the application technique and machinery used for creating a 
cimorné plaster. (Invention & Perfection Patent N°377037 & 383626, 
Petroons P., Belgian Patent Office, patented on 31/03/1931)
FIG 3: Plan illustrating a wind cowl (Perfection patent N°8558, 
author: Bure F., Belgian Patent Office, patented on 15/02/1860)
FIG 4: Plan illustrating a machine to manufacture rivets and bolts 
(Importation patent N°7439, author: Watkins F., Belgian Patent 
Office, patented on 05/05/1859) 
FIG 5: Overview of the thematic index: Iron and steel, manufacturing 
and connection techniques (Database “DB3”)
BACK: Description (Importation patent N°14529, author: Gauthier 
J.-V., Belgian Patent Office, patented on 01/07/1863)

 FIG 2

 FIG 3
 FIG 5

 FIG 4
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OPDRACHT 1:
INNOVATION BOX

In deze oefening is een tijdelijke 
ontwerpstudio met een daaraan 
gekoppelde  huisvesting  ontwikkeld. Deze 
zogenaamde innovation-box verschaft 
onderdak en atelieraccommodatie aan 
jonge productontwikkelaars/designers. Er 
zijn minstens drie woongelegenheden voor 
twee personen geconcipieerd in relatie 
tot de ontwerpstudio. Naar de omgeving 
toe is het creatieve proces dat zich in het 
atelier afspeelt, gecommuniceerd door 
integratie van kijkboxen, vitrineconcepten, 
etc. Het project is flexibel en aanpasbaar 
ontworpen zodanig dat bij hergebruik 
andere doelgroepen kunnen worden 
opgevangen. De functionele cellen (natte 
cel/ kookcel) spelen een belangrijke rol bij 
deze aanpasbaarheid en de materialen 
en structuur zijn zorgvuldig geselecteerd 
vanuit het tijdelijk karakter als basisgegeven. 
Recuperatiemateriaal (innovatie versus 
hergebruik) is geapprecieerd als een 
pluspunt. Transport van de modules 
gebeurt per vrachtwagen en/of het geheel 
is ontworpen als een bouwkit waardoor de 
innovation-box portable wordt. De uitdaging 
bestaat erin te onderzoeken tot welke minima 
wonen en werken kunnen herleid worden in 
een ingenieus bedacht geheel. 
In eerste instantie is een model ontwikkeld, 
contextloos en bijgevolg inzetbaar op diverse 
sites. Het aspect innovatie is de rode draad 
doorheen de aanpak waarbij het compact 
bouwen (energieverliezen, materiaalgebruik, 
onderhoud en kostprijs zijn evenredig met 
de compactheid), oriëntatie t.o.v. zon en 
omgeving, multi-functionaliteit en flexibiliteit, 
materiaalgebruik en standaardisatie, 
logische draagstructuren, aanpasbaarheid, 
bufferen tegen koude (bergingen en 
circulatie als bufferzones aan noordzijde) 
etc. onderzocht werden. In een tweede 
fase van de oefening is de innovation-box 
ingezet op een door de student zorgvuldig 
gekozen Brusselse vacante locatie zoals 
een leegstaand bedrijventerrein, loods, 
verlaten rangeerstation, een bruikbaar dak 
van een kantoorgebouw etc. 
Integratie van het vak CAD in het 
Ontwerpatelier heeft het mogelijk gemaakt 
om het project te simuleren op fotoreportages 
van de gekozen site. O
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Industrieel design is een synergie tussen 
droom en daad, tussen techniek en cre-
atie, tussen behoefte en verlangen, tus-
sen persoonlijke uitdagingen en sociale 
bekommernissen. Deze boeiende wissel-
werking van creatieve uitdagingen en de 
wereld van de industrie is dan ook het 
uitgangspunt voor een eerste opgave van 
het Ontwerpatelier Erfgoed en Habitat.

 Julien Goffin

 Stan Van Moer

Ibrahim Bouras Ibrahim Bouras

Marijke Tondeur

Yven Vervoort

 Julien Goffin
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OPDRACHT 2:
RECONVERSIE VAN EEN WATERTOREN

In aansluiting op de onderzoeksgroep re-use 
(æ-lab) van de vakgroep Architectonische 
Ingenieurwetenschappen is in een tweede 
oefening van het Ontwerpatelier Erfgoed en 
Habitat gewerkt rond het begrip reconversie. 

De revitalisering en het hergebruik van twee 
watertorens in functie van gemeenschappe-
lijk wonen stond centraal in dit concept. De 
studenten hebben een gemotiveerde keuze 
gemaakt tussen enerzijds de atypische, he-
dendaagse watertoren in Tienen naar ont-
werp van architect Ortwin Deroo uit 1989-’92 
en anderzijds een historische, archetypische 
watertoren gebouwd in 1904 te Vorst naar 
ontwerp van de gebroeders Grondel. 
Verder is getracht om verschillende leef-
tijdsgroepen binnen diverse woonconfigu-
raties rond een aantal gemeenschappelijke 
functies samen te brengen met als doel de 
sociale cohesie te versterken. De enveloppe 
van de watertorens en hun context lenen 
zich uitstekend voor dergelijke woonsitua-
ties. Deze geconcentreerde woonvorm is 
een duurzaam alternatief op het individueel 
wonen in plaatsverslindende woonverkave-
lingen. Bovendien wordt het bestaand waar-
devol patrimonium gerecupereerd en gerevi-
taliseerd en hoeven geen nieuwe gronden te 
worden aangesneden. 
Bij gemeenschappelijk wonen is de graad 
van ‘gemeenschappelijkheid’ variabel. Een 
eerste concept is ‘cohousing’ waarbij een 
grote graad van gemeenschappelijke func-
ties wordt gerealiseerd. Gemeenschappelijke 
eetruimten, zithoeken, hobbyruimten, speel-
hoeken, bergingen, logeerkamers etc. maken 
onlosmakelijk deel uit van cohousing. Het 
tweede concept is ‘housing’ waarbij de graad 
van gemeenschappelijkheid beperkter is en 
er voornamelijk wordt gefocust op sociaal 
contact in de tuin, trappenhuizen en inkom. 
De ruimtes bestemd voor gemeenschappe-
lijk gebruik, zijn daarom veel beperkter dan 
bij cohousing. De keuze voor één van beide 
woonconcepten is bij de aanvang van de oe-
fening door de student gemaakt.
Na de presentatie van het schetsontwerp is 
het vak bouwtechnologie geïntegreerd in het 
Ontwerpatelier waar de technische uitwerking 
in overleg gebeurde met zowel het ontwerp-
team als het team van bouwtechnologie.

Watertoren in Vorst

Watertoren in Tienen

Jimmy Colliers
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10 years of TensiNet 
& 
20th issue of TensiNews

Ten years ago, with the support of Jürgen 
Haase, a proposal was done for A Thematic 
Network for Upgrading the Built Environment 
in Europe through Tensile Structures. (PRO-
JECT N°: GTC1-20000-28031, ACRONYM: 
TENSINET).

The European Commission funded this pro-
ject under the ‘Competitive and Sustainable 
Growth’ Programme  from 01.03.2001 to 
31.08.2004. The main results of this pro-
ject were the European Design Guide for 
Tensile Surface Structures,   the website
www.TensiNet.com with database and li-
brary, and the fact that the group of part-
ners became known as the TensiNet Asso-
ciation.
After three years of funding this group deci-
ded to continue the main activities like the 
preparation of a Eurocode Part for Membrane 

FIG 4

FIG 5
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structures (CEN/TC250 WG5), the support 
of student competitions (Techtextil ‘s Student 
Competition 2007, 2009 and 2011) and work-
shops (Textile Roofs Workshop since 2001), 
the organization of the TensiNet Symposia 
Designing Tensile Architecture in Brussels 
(2003), Ephemeral Architecture: Time And 
Textiles in Milano (2007) and Tensile Archi-
tecture: Connecting Past and Future in Sofia 
(2010) and publishing the TensiNews, arri-
ving now at the 20th issue.

The TensiNet Association became the main 
communication platform for professionals 
and those interested in tensioned membrane 
constructions in Europe. Special thanks go 
to the Board of the last six years for pushing 
the association to the current strength and 
expansion.

TensiNet counts now 200 Members. Current 
partners encourage more and more archi-
tects, engineers, material producers, fabri-
cators and others to become member of the 

TensiNet Association and are looking for-
ward to intensify the Working Group acti-
vities, to publish good practice guidelines, 
to be present at specialized conferences 
and events, to prepare the next TensiNet 
Symposium in 2013, and last but not least 
to enlarge the creative and qualitative ap-
plication of tensioned technical fabrics in 
the built environment. Other goals are 
to get scientific results into practice and 
to promote research in the field of ten-
sile surface structures. During the recent 
years effort was put in writing proposals 
(like for the COST-Action – not succes-
sful) or in participating in research pro-
jects (like Contex-T, www.contex-t.eu 
and S(p)eedkits, proposal currently under 
evaluation).

Design exploration for natural fluid sha-
pes, which especially suits the use of 
‘flexible’ materials, is a key issue gaining 
importance in modern architecture. The 
future of tensile surface structures still 
contains several challenges, be it in the 
field of new materials (fibers, coatings, 
foils, insulation …) or new applications: 
small or large span, low or high tech 
(connections play so an important role), 
expressive, low or even no curvature, 
energy harvesting, earthquake proof, mo-
bile, retractable etc. New techniques (like 
textile formwork) are just at the beginning 
of their potential implementation!

www.tensinet.com

Techtextil ‘s Student Competition 2011Techtextil Fair
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hinges and cables to the structural behaviour 
is investigated, as well as the influence of 
the internal pressure, section of the strut and 
shape of the airbeam. Among other things is 
learned from the investigations that hinges 
decrease the structure’s stiffness and that a 
decent structural behaviour requires that all 
hinges are connected with a cable.

A prototype of a deployable Tensairity beam 
is then designed, fabricated, experimentally 
tested and evaluated (FIG 2 & FIG 3). The ge-
neral behaviour of the deployable Tensairity 
beam, such as its stiffness and maximal load, 
are first investigated. Then, various configura-
tions are studied experimentally and numeri-
cally to analyse the influence on the structural 
behaviour of the cables and hinges. Also here, 
the necessity of connecting hinges of the up-
per and lower strut with each other is shown. 
During the study, the experimental results are 
compared with the outcome of numerical cal-
culations on the finite element model of the 
prototype.

Finally, the deployable Tensairity beam is 
compared with other (non-deployable) Ten-
sairity prototypes. The deployable structure 
shows to be a factor two less stiff than the 
same prototype with continuous strut. This dif-
ference can be attributed to the presence of 
hinges in the strut of the Tensairity structure. 
The proposal for the deployable Tensairity 
beam, containing thus the cable configuration 
that allows complete folding, is with regard to 
its structural behaviour insufficient. The main 
reason is that not all hinges are connected 
with a cable.  As a consequence, the proposal 
for the deployable Tensairity structure should 
be adapted taken the formulated improve-
ments into account.

Nevertheless, new insights in the structural 
behaviour of Tensairity structures are crea-
ted with this research. They form a solid base 
for further research on deployable Tensairity 
structures and bring us one step closer to the 
realisation of a deployable Tensairity beam.

This research is funded by the Research Foundation Flan-
ders (FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek).
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A Tensairity structure has most of the pro-
perties of a simple air-inflated beam, but 
can bear to hundred times more load. This 
makes Tensairity structures very suitable 
for temporary and mobile applications, 
where lightweight solutions and small 
transport volume are a requirement. Ho-
wever, the standard Tensairity structure, 
which is comprised of several interacting 
components such as an airbeam, cables 
and struts, cannot be compacted to a 
small package without being disassem-
bled. By replacing the standard compres-
sion and tension element with a mecha-
nism, a deployable Tensairity structure is 
achieved that needs - besides changing 
the internal pressure of the airbeam - no 
additional handlings to compact or erect 
the structure.
 
The development of such a deployable Ten-
sairity structure is investigated in this re-
search. Insight is gained in the structural and 
kinematic behaviour of this type of Tensairity 
structures by means of experimental and nu-
merical investigations on small and large 
scale models. 

The research first focuses on the develop-
ment of an appropriate mechanism for the 
deployable Tensairity structure. The explora-
tion and analysis of ideas for deployable sys-
tems is conducted by means of experiments 
on various scale models. By doing this, the 
boundary conditions and requirements that 
have to be taken into account in the design 
are detected. These boundary conditions are 
imposed by the application where the struc-
ture is designed for and by the structural con-
cept Tensairity. With this knowledge, a solu-
tion for a deployable Tensairity structure, the 
`foldable truss system’, is being improved with 
regard to its structural and kinematic behavi-
our. As a result, an easily foldable proposal for 
the deployable Tensairity structure is obtained 
(FIG 1).

Then, the structural behaviour of a Tensairity 
beam is investigated by means of experiments 
on scale models and numerical investigations 
and identifies the influence of several design 
parameters. More precise, the contribution of 
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FIG 1: A two meter prototype of the deployable Tensairity beam

FIG 2:  A five meter prototype of the deployable Tensairity 
beam is investigated experimentally

FIG 3:  Side view of the five meter deployable Tensairity beam 
in the test rig
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The structural concept Tensairity is a 
synergetic combination of a pneumatic 
structure with a cable-strut structure. In 
its basic form, Tensairity consists of an 
airbeam under low pressure (typical 100 
mbar), a slender strut (attached to the up-
per side of the airbeam) and two cables 
(attached to the end of the strut and wrap-
ped around the airbeam) (FIG 1)

Tensairity consists for 95% of pressurized 
air, which makes Tensairity structures very 
light. The air also has an important role in the 
structural behavior of the Tensairity construc-
tion. It makes a physical separation between 
tension and compression, which gives the 
opportunity to use small sections for the 
strut. Secondly, the air has a stabilizing ef-
fect on the slender strut, which implies that 
it’s protected against buckling. By making the 
Tensairity system demountable into separate 
smaller elements (a folded membrane, struts 
and cables), a compact transport volume can 
be attained. Hereby the system only needs 
to be assembled and inflated on site, which 
facilitates the set-up. The lightweight, fast 
set-up and small storage volume, makes 
the Tensairity concept an excellent system 
suitable for Temporary constructions.

Still, Tensairity is a new technology where 
further research is necessary. Looking at the 
research conducted up until now, four main 
research domains can be distinguished: the 
Tensairity beams, the Tensairity arches, the 
Tensairity plates and the Tensairity kite. The 
main research in these domains is done by 
EMPA (Swiss Federal Laboratories for Mate-
rials Science and Technology) under supervi-
sion of Dr. Rolf Luchsinger. 

The Tensairity beams can be divided in two 
different categories: the demountable beam 
and the deployable beam. The demountable 
beam consists of a classic Tensairity system 
where each element is separately demoun-
table. Most of the research about Tensairity 
systems is done in this domain, where the 
structural behavior of demountable Tensairity 
beams is investigated by means of experi-
mental and numerical analyses. The deplo-
yable beam on the other hand consists of a 
truss system which can deploy in a compact 
configuration, where the membrane stays 
attached to the deployable truss system. By 

making the Tensairity system deployable, a 
further improvement can be attained in terms 
of set-up. This way, the structure only needs 
to be inflated and doesn’t need to be as-
sembled on site. The main research in this 
domain is done by Dr. Ir. Arch. Lars De Laet. 
(FIG 2) 

Also the Tensairity arches can be divided in 
a demountable and a deployable category. 
Until now, only two experimental models 
(5m span and 10m span) were made by the 
research laboratory EMPA, to validate the 
structural behavior of demountable Tensairi-
ty arches. For the deployable Tensairity arch, 
only the kinematic of a foldable truss system 
was evaluated (Master thesis Ir. Arch. Jan 
Roekens). Thus further research is still ad-
visable in this domain. (FIG 3) 

The Tensairity plate consists of an upper and 
bottom truss grid, an inflated cushion and ca-
bles. Each node of the upper truss system 
is linked by a cable with the respective node 
on the lower truss grid. The inflated cushion 
is attached between these two truss grids. 
An example of this technology is a canopy in 
Pieterlen, Switzerland. (FIG 4) 

Different other projects can be realized with 
the Tensairity system. An example of such 
project is the Tensairity kite. By using the 
advantages of Tensairity, a kite model can 
be made which is still light enough but has a 
decent stiffness. (FIG 5)

My own research will focus on the domain 
of Tensairity arches. Arches are structural 
elements which are very suitable for tem-
porary tensile surface structures. The mem-
brane between two consecutive arches will 
be anti-clastic pre-tensioned because of the 
arch shape. This has an advantage on the 
load bearing behavior of the tensioned mem-
brane. Additionally, depending on its height, 
the arch covers an area directly usable as 
covered space. (FIG 6)

The goal of the research is to create a light-
weight temporary tensile surface structure 
where Tensairity arches are used as struc-
tural components. Therefore we need to get 
a better understanding of Tensairity arches 
and how they can be used in temporary span 
constructions. (FIG 7&8) LI
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FIG 1: Basic Tensairity beam (EMPA)

FIG 2: Tensairity beam (EMPA)

FIG 3: Tensairity arch (EMPA)

FIG 4: Tensairity plate (EMPA)

FIG 5: Tensairity kite (EMPA) FIG 8: Numerical simulation (EMPA)

FIG 7: Experimental testing (EMPA)

FIG 6: Structural Tensairity arch
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Traditionele bekistingen
De courant gebruikte hedendaagse bekis-
tingstechnieken zoals kartonnen buizen of 
houten of metalen platen maken geen ge-
bruik van de vervormbaarheid van het vloei-
baar beton. 
De huidige technieken resulteren voor ko-
lommen in ronde of vierhoekige secties,  ty-
pisch voor de draagstructuren van moderne 
gebouwen. Beton wordt momenteel dan ook 
veelal geassocieerd met starre, lineaire en 
vlakke vormen terwijl het juist het bouwma-
teriaal is met de grootste plastische capa-
citeit. Het zijn echter de traditionele bekis-
tingstechnieken die het grote potentieel van 
beton inperken. 
Eens de constructie voltooid is, verdwijnen 
deze elementen achter een afwerkingslaag 
omdat ruw beton niet als esthetisch wordt 
ervaren. Als een vrijere architecturale vorm 
met traditionele bekisting wordt beoogd lo-
pen de kosten op door de hoge arbeidsin-
tensiteit.

Textielbekisting
Het gebruik van textielbekisting is een mo-
gelijk alternatief voor de traditionele bekis-
tingsmethoden. Het is een lichte, goedkope 
en hanteerbare bekisting die arbeids- en 
stockagekosten reduceert. Het textiel in de 
mal zal steeds een natuurlijke evenwichts-
vorm binnen de opgelegde randopleggin-
gen aannemen. Deze vorm optimaliseert de 
krachtenafdracht waardoor er een bespa-
ring mogelijk is op beton en wapeningsstaal 
(WEST, 2005). Naast de voordelen van be-
sparing op arbeidskosten, werkuren en ma-
teriaalgebruik, verhoogt dit de mogelijkheid 
om meer creatieve vormen te creëren, wat 
belangrijk is in een periode waarin de archi-
tectuur meer en meer vrije vormen toepast. 
Daarenboven verzekert textielbekisting een 
hoge graad van afwerking en duurzaamheid 
aan het betonoppervlak doordat luchtbellen 
en overtollig water doorheen het textiel kun-
nen wegvloeien.

Onderzoek
De eerste stappen in het onderzoek naar de 
mogelijkheden van textielbekisting werden 
gezet door Mark West (C.A.S.T: Centre for 
Architectural Structures and Technology)  en 
Rick Fearn (Fab-form Industries). De Fast-
Tube van Fab-form betekende een eerste 
introductie op de bouwmarkt van textielbe-
kisting voor in-situ gegoten kolommen. Het 
betreft hier echter nog steeds eenvoudige 
vormen waarbij textiel wordt gebruikt als 
vervanging van kartonbekisting. 
Op de VUB, binnen de onderzoeksgroep 
Lightweight Structures, wordt er al jaren 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden 
van textielbekisting. Het thema werd voor 
het eerst behandeld in samenwerking met 
het WTCB en Centexbel in een door het 
IWT gefinancierd onderzoeksproject Crea-
tieve betonconstructies door het gebruik van 
textiel als flexibel bekistingsmateriaal of als 
functionele ‘liner’ in bekistingen. In het hier 
voorgestelde afstudeerwerk Textielbekisting 
voor de prefabricatie van kolomelementen 
wordt verder onderzoek verricht naar het 
potentieel van een bekisting met een hang-
vorm voor prefab kolomelementen. Naast 
het aspect van de vormgeving wordt ook de 
methode van fabricatie bestudeerd.

Het productieproces
Hieronder wordt het voorbeeld gebruikt van 
een kolom maar op gelijkaardige wijze kun-
nen ook andere elementen worden gemaakt.  
De fabricatie begint met het bepalen van de 
gewenste vorm. Hierbij dient men rekening te 
houden met de hydrostatische druk die het 
verse beton zal uitoefenen op het textiel, de 
overeenkomstige vervormingen en de span-
ningen die zullen optreden in het membraan 
en de verbindingen.  Eens het ontwerp be-
paald is, dient dit te worden vertaald naar een 
knippatroon in textiel. De verschillende delen 
van het textiel kunnen nadien worden samen-
gebracht door middel van lassen, stikken of 
klemmen tussen profielen.

Het verkregen textiel wordt nadien opgehan-
gen in een vaste bekistingsmal uit traditioneel 
materiaal (bvb hout). De vorm van de sectie 
van het betonelement aan de uiteinden kan 
vrij bepaald worden. De verbindingen gebeu-
ren door het vastschroeven van het textiel tus-
sen of op de houten latten. Door de eindpla-
ten vast te zetten op de vaste bekistingsmal 
kan de gewenste afmeting van het element 
worden gegarandeerd. Langs de open zijde, 
waarlangs ook het beton wordt gestort, kan 
de nodige wapening worden aangebracht en 
voorzieningen om de elementen nadien in 
situ te kunnen assembleren. Er worden drie 
kolomarmen gefabriceerd. De gekozen ver-
bindingswijzen voor het textiel zijn: klemmen 
tussen houten profielen, lassen en het stik-
ken waarbij in een zoom een verstijving wordt 
aangebracht. Door de coating op het textiel 
zal het beton na uitharden makkelijk kunnen 
ontkist worden en zal het betonoppervlak een 
gladde textuur hebben. Er blijven ook geen 
resten achter op het membraan.

Besluit 
Aan de hand van de experimenten op schaal 
1/5 kunnen er al een aantal conclusies ge-
formuleerd worden. De vormbepaling van 
de kolom gebeurde met een software voor 
textielarchitectuur (EASY van Technet) en 
de verificatie van het structureel element met 
handberekeningen, beide zijn toegankelijke 
technieken. Vrije ‘natuurlijke’ vormgeving kan 
voor balken en bogen verder geëxploreerd 
worden. De voorbereiding van de mallen, het 
maken van de knippatroon en het assemble-
ren vergt wel enige expertise. Het gieten en 
ontkisten verloopt vlot en het textiel kan her-
gebruikt worden voor serieproductie. Te
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FIG 1: kunstwerk van Kyle Sturgeon, Chris Holzwart 
and Kelly Raczkowski
FIG 2: Toepassing in zitmeubel (Trekløver’, the Clover. 
Fabric formed concrete bench. Student work at TEK1)
FIG 3 & 4 & 5: Storten van beton in textiel
FIG 6: De 6 geprefabriceerde stukken geassembleerd 
tot 1 kolom 
FIG 7: Verbinding verschillende knippatronen door 
klemmen tussen profielen
FIG 8: Vastzetten textiel in vaste bekistingsmal en 
aanbrengen van de eindplaten
FIG 9: Vastzetten op juiste afstand
FIG 10: Verstijvende strip in de zoom

FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4

FIG 6 FIG 5

FIG 7

FIG 8

FIG 9

FIG 10
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DIAMANT
Britt Maes (Leibnizkolonnaden)

Yoram Dierick Inez Backx, Charlotte Goovaerts

Projectlocatie Diamantbuurt

Charlotte Langhendries, Lorenz Ceulemans

Britt Maes (projectlocatie)

Koen Van Puyvelde, Mattias Colla
3

DE ARCHITECTUUR VAN DE STAD, 
DIAMANTBUURT, ANTWERPEN

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 Diamantbuurt in Antwerpen. 
Het bouwblok dat begrensd wordt door de 
Pelikaanstraat, de Lange Kievitstraat en 
de Lange Herentalsestraat kent een hoge 
graad van typologische heterogeniteit, 
slecht onderhouden of onbebouwde kavels 
en zeer beperkt bruikbare openbare ruimte. 
De uitdaging voor het stedenbouwkundig 
ontwerp bestaat erin, om uitgaand van de 
eigenschappen en potenties van de plek, 
een bebouwingsstructuur te ontwikkelen, 
die het bouwblok een vanzelfsprekend deel 
van het stadsweefsel laat uitmaken. Daarbij 
speelt het idee over de openbare ruimte en 
de cultuur van het samenleven in de stad, 
een sleutelrol. Er worden stadsruimtelijke 
visies en -modellen ontwikkeld die aan 
deze vraagstukken beantwoorden en 
die vervolgens als stedenbouwkundige 
onderlegger voor het architectonische 
ontwerp dienen.

SEMESTER 1 

In het eerste semester worden de ruimtelijke 
samenhangen van het project- gebied 
bestudeerd en relevante aanknopingspunten 
voor het ontwerp gezocht. Op basis 
van analyses en vooroefeningen wordt 
een stedenbouwkundig plan voor het 
projectgebied ontwikkeld. Door verdichting 
van de bouwstructuur enerzijds wordt 
het gebied urbaner, door het creëren 
van kwaliteitsvolle openbare ruimte 
anderzijdswordt het gebied doorwaadbaar 
en ontstaat een fysieke verbinding tussen 
Stadspark en Centraal Station. Het 
ontwerp van de inbreiding dient met de 
stad te communiceren en (aanknopend op 
het bestaande) nieuwe samenhangen te 
creëren, en zodoende aan de stad voort te 
bouwen. Bijzondere aandacht wordt daarbij 
besteed aan de relatie tussen de openbare 
(en collectieve) ruimte en de gevel. Het 
stadsontwerp wordt uitgewerkt in groepen 
van twee studenten.
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SEMESTER 2

Met de kennis over het stedenbouwkundig 
ontwerp wordt in het tweede semester het 
project verderontwikkeld tot en met materi-
alisering en detail. Het gaat erom, de (ab-
stracte) ideeën over de stad nu in het ont-
werp van het gebouw te concretiseren. Op 
zoek naar hun onderlinge relatie stelt zich 
daarmee de vraag, of (en hoe) met architec-
tuur stad gemaakt kan worden. Binnen het 
stedenbouwkundig plan dat in het eerste se-
mester werd ontwikkeld, wordt per student 
individueel een deelplan architectonisch 
(structureel, ruimtelijk en materieel) verder 
uitgewerkt. De thema’s, die voor het stads-
ruimtelijk plan belangrijk waren, worden in 
deze fase op gebouwschaal verderontwik-
keld. Hierbij worden zowel de potenties als 
ook de grenzen van dit plan onderzocht. De 
twee bij elkaar horende deelplannen ont-
moeten elkaar uiteindelijk weer in het ont-
werp van de openbare ruimte, waarbij het 
ontwerp van de gevel een belangrijke rol 
krijgt.

De stapsgewijze opbouw van de ontwer-
popdracht (van stadsruimte tot detail) weer-
spiegelt de verschillende prioriteiten binnen 
het ontwerp (gemeten aan de stad) en geeft 
tegelijkertijd de verschillende schaalniveau’s 
van duurzaamheid (levensduur) weer. Dit be-
gint in het eerste semester bij de inplanting 
van het bouwvolume, gevolgd door ontslui-
ting, structuur en principiële gevelopbouw, 
en wordt in het tweede semester voortgezet 
in (gevel)materialisering, programma (woon-
typologieën), technieken en afwerking. Duur-
zaamheid is daarbij een belangrijk thema op 
zowel stads- als ook gebouwniveau.

Dit afsluitende Bachelorsproject werd inhou-
delijk ondersteund door een viertal theorie-
vakken: 
Ruimtelijke Planning, Architectuurtheorie 3, 
Bouwtechnologie 3 en Ontwerpen van Con-
structies.

De gastlezingen van awg architecten (Fi-
lip Delanghe) en biq stadsontwerp (Hans 
van der Heijden) gaven inzicht in het recente 
werk van twee bureaus, wiens werk geken-
merkt is van een intensieve uiteenzetting 
met stad en architectuur.

Lorenz Ceulemans

Hyan Honai

Hyan Honai, Stijn Brancart
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Charlotte Langhendries, Lorenz Ceulemans

Charlotte Langhendries, Lorenz Ceulemans

Evelyn Blondeel

Evelyn Blondeel

Maxim Muyshondt

Mattias Colla
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Het is niet alleen geld dat blinkt in het mo-
numentale bankgebouw Meir 48 in Antwer-
pen. In 1908 voltooide architect Emile Thie-
lens (1854-1911) het statige bankgebouw 
‘Banque de reports, de fonds publics et 
de dépots’ aan de Meir 48 in Antwerpen. 
Het zou het laatste bouwwerk van Thielens 
worden die op dat moment vooral  naam-
bekendheid had verworven via zijn art nou-
veau verwezenlijkingen in opdracht van de 
‘Koninklijke Maatschappij voor dierkunde 
te Antwerpen’. Het gebouw wisselde in de 
daaropvolgende 100 jaar meerdere keren 
van eigenaar, maar zou zijn functie als bank 
steeds behouden. 

Thielens ontwierp het gebouw rond een 
centraal atrium dat hij overdekte met een 
indrukwekkende dakstructuur bestaande 
uit rijkelijk versierde stalen spanten die het 
glas dragen. De vloer van de eerste verdie-
ping, die de publiek toegankelijke loketten-
zaal van de private burelen op de bovenlig-
gende verdiepingen scheidt, is volledig uit 
glas opgebouwd. Translucente glastegels, 
opgelegd op een raster van slanke staal-
profielen, begeleiden de lichtstralen en zor-
gen voor een fascinerend spel van licht en 
kleur.

Dit staaltje architectuur was bij zijn inge-
bruikname uitgerust met de laatste technie-
ken, maar een eeuw later voldoet het niet 
meer aan de strengere maatregelen inzake 
comfort en veiligheid. Indien het enkel glas 
vervangen wordt door dubbel gelaagd glas 
verhogen we de veiligheid en het comfort 
van de werknemers. Maar kan deze struc-
tuur deze gewichtsverhoging aan?

Deze vraag werd doorgeschoven naar de 
studenten eerste master ingenieursweten-
schappen: architectuur die een renova-
tiedossier opstelden. Via bouwhistorisch 
onderzoek, een analyse van de schadefeno-
menen en een herberekening in een eindige 
elementenprogramma toonden ze aan dat 
het spant in zijn huidige toestand weerstaat 
aan de eisen zoals die momenteel worden 
voorgeschreven door de Eurocodes en dat 
de gewichtstoename door het aanbrengen 
van dubbel gelaagd glas toelaatbaar is. Dit 
bouwwerk kan met andere woorden zonder 
aanpassingen van de draagstructuur de 
nieuwe normen weerstaan.

De maximumspanningen in het 2D spant, ingegeven 
in scia engineering, blijven onder de vloeigrens van 
het metaal (2D model Yves Goyvaerts)

Stalen spant in het bankgebouw Meir 48 ontworpen 
door architect E. Thielens (1908)
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Computergesteund ontwerpen is een 
essentieel deel van de opleiding tot 
ingenieur-architect, 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 eenvoudige 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 toe-
passingen) wordt verduidelijkt waarvoor 
een digitaal parametrisch model of 
ontwerptool kan worden gebruikt.
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 
problemen op en leert hoe een aanpas-
bare 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.

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.

Roel Derkinderen

Maarten Van Craenenbroeck

Helmut Verschooren
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Sustainability, Kit-of-parts 
& Deployables

Today, virtually all designers, architects, archi-
tectural or civil engineers operating in the built 
environment are directly or indirectly confron-
ted with the concept of sustainability. Sustai-
nable design requires a holistic view, which 
takes into account all aspects that influence 
the complete life cycle of constructions, their 
constitutive components and the materials they 
are made from, including the urban scale on 
which they operate. Taking responsibility for 
one’s designs and the way they behave in the 
built environment - now and in the future - is a 
key aspect.

This course delves deeper into aspects such 
as life-cycle thinking, life-cycle assessment 
(LCA), life-cycle costing (LCC), cradle-to-crad-
le, eco-construction, a critical view on ‘passive 
housing’, 4D design, from aid to development, 
deployable structures, etc. The students are 
provided with current tools and methodologies 
for sustainable design, together with a critical 
review.

‘Entities’, be it urban fragments, constructions 
or components, that are used and needed here 
and now, but also in (uncertain) future scena-
rios, need to have an adaptive or transforma-
tional capacity. Transformation of structures 
for architectural and structural engineering ap-
plications is generally accomplished by one of 
two means: by incorporating a kinematic me-
chanism into the structure or by conceiving the 
construction as a kit-of-parts system.

Designing a structural mechanism leads to 
what is commonly known as a ‘deployable 
structure’, allowing an instant transformation 
from a compact state to an expanded, deploy-
ed configuration, in which it is ready for use. 
Examples are exhibition pavilions, emergency 
tents, stage covers for festivals, or even large 
retractable roofs for sports stadia.

Designing a kit of parts system requires that 
the structure can be partly or completely dis-
mantled into its components, after which it 
can be rebuilt, allowing the structure to adapt 
to changing circumstances. Key concepts are 
compatibility and re-use of components.

The first part of the course (theory) focuses on 
gaining knowledge and insight in all aspect of 
sustainable design and transformable structu-
res: the concepts, methodologies, tools and 
techniques. In the second part (design studio) 
the students are expected to apply this know-
ledge in a design project, thereby demonstra-
ting insight, creativity and critical reflection.

4D Plugin for unused buildings 
Master VUB - Evy Verwimp, Aline Vergauwen, Kate-
rina Harnack, Ruben Van Daele

Origami Shelter
Master VUB - Sandy Roosens, Maarten Van Craenen-
broeck, Evelien Picalausa, Philippe Tolsky

Scissor Canopy for the VUB student homes
Master VUB - Willem Van Buyten, Matthias Moyaert, Hel-
mut Verschooren, Sam Millecam, Vitja Pauwels

The Rescube
Master ULB - Charlotte Englebert, Ntaondola Sarah Moto-
ko, Sandrine Roggeman, Muriel Roy, Adrien Smorodinsky, 
Kaveh Zolghadri

Transformable Wall System
Master VUB - Kevin Bartholomé, Bert Belmans, Glen Buts, 
Mieke Vandenbroucke, Sien Walravens

4D Recreational System for KultuurKaffee 
Master VUB - Lieve Smout, Milena Vleminckx-
Huybens, Karen Demyttenaere, François Snoeck, 
Heikki Vanderlinden
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In het keuzevak Vorm-actieve construc-
ties 2 wordt er samen met de studenten 
een probleem behandeld dat zowel het 
ontwerp, de analyse als de uivoering van 
een constructie omvat. De uitvoering op 
ware grootte laat toe van een concept op 
een heel andere manier te toetsen dan 
enkel met een ‘virtueel’ of een kleinscha-
lig model. De niet lineaire materiaalei-
genschappen, de 3-dimensionele com-
plexiteit, de geometrische compatibiliteit 
van de onderdelen, de stijfheid toleran-
ties en wrijving krijgen een heel concrete 
betekenis. Dit jaar was de opdracht het 
maken van ruitvormig zeil in een vouw-
baar frame en vervolgens na te gaan of 
dit zeil in verschillende posities kan opge-
spannen worden: een prototype van een 
aanpasbare vouwbare module.

Context
Het onderzoek past in een studie naar 
de mogelijkheid om technisch textiel in te 
zetten voor aanpasbare lichtgewicht con-
structies: dit kan gaan van een aanpas-
bare luifel voor schaduw tot kinematische 
gevels of opengaande daken met grote 
overspanningen.

Analyse
De vormbepaling van het doek gebeurde 
in de dichtgevouwen toestand (openings-
hoek 20°) met een voorspanning van 
1kN/m in de twee hoofdrichtingen. Het 
is de bedoeling de module te kunnen 
openvouwen tot een openingshoek van 
90°. In een geïntegreerd numeriek mo-
del (frame, membraan en verbindingen) 
wordt dit vouwproces gesimuleerd. De 
gebruikte software is EASYBEAM van 
Technet (zie vouwproces).

Uitvoering
Voor het zeil wordt PVC-gecoat polyes-
terweefsel (Sioen T2107) gebruikt. De 
vouwbare module wordt vervaardigd uit 
twee gelijkbenige driehoeken (basis 6m, 
tophoek 120°), waarvan langs de randen 
een boog met een pijl van 5% werd uit-
gesneden. Het doek heeft een sterkte van 
80kN/m zowel in de schering- als in de 
inslagrichting. De randen werden verste-
vigd met een dubbele polyesterband (trek-
sterkte 20kN). Het lassen en stikken van 
het doek werd door Carpro gerealiseerd.

Dank aan Carpro voor de assemblage en aan    
Sioen voor het ter beschikking stellen van het 
PVC-gecoat polyester doek T2107. Voor de tech-
nische uitwerking werd de hulp van Frans BOUL-
PAEP, Daniel DEBONDT en Gabriel VAN DEN 
NEST ten zeerste geapprecieerd.

Vouwproces

Verdere stappen

Het doek past in een vouwbaar frame. Dit frame 
werd samengesteld uit elementen die eerder ge-
bruikt werden voor een prototype ontwikkeld bin-
nen het EU-project Contex-T Textile Architecture 
- Textile Structures and Buildings of the Future 
(EU CONTRACT No. 26574, 2006-10).
Om 1 enkele module te kunnen opspannen in het 
frame werden de hoekverbindingen aangepast. 
Hier gebeurde de ontwikkeling in samenwerking 
met de technische pool van het labo van MEMC 
(Vakgroep Mechanica van Materialen en Con-
structies). De aanpassingen in het frame werden 
met uitvoeringstekeningen gedocumenteerd en 
in Autocad werd een geïntegreerd 3D-model ge-
maakt om de compatibiliteit van alle stukken na 
te gaan.

In de volgende stap werden de elementen ge-
assembleerd en het vouwen van de constructie 
geëvalueerd. Het geheel kon niet dicht geplooid 
worden door de dikte van de schakel, de beves-
tigingsplaat en de ratelspanners in de scherpe 
hoek.

In de tweede poging werden de verbindingen 
vereenvoudigd en de in te stellen lengtes van 
de stukken band opgelijst om de bevestiging van 
het doek beter te kunnen verifiëren. Ditmaal was 
het openen en sluiten geen probleem meer. Het 
correct opspannen in de verschillende openings-
hoeken is nog niet gelukt. Het doek zowel als de 
geometrie van het frame werden nagemeten en 
de uitvoeringsfouten zijn verwaarloosbaar.

Volgende piste zal verder onderzocht worden: het 
membraan wordt dubbelgevouwen en via de stompe 
en scherpe hoeken homogeen opgespannen tot een 
spanning van 1kN/m in de twee hoofdrichtingen. Bij 
deze test zal de de methode van ‘Digital Image Cor-
relation’ voor het optisch meten van rekvelden gebruikt 
worden om de vervormingen te volgen. Vervolgens 
zal de geometrie opgemeten worden (afmeting omge-
schreven driehoek, pijl van de randbogen) en gecon-
fronteerd worden met de numerieke simulatie. Hiermee 
wordt dan geverifieerd of de compensatie, die bij lage 
voorspanning als verwaarloosbaar werd beschouwd, 
voor een sterk vervormbaar doek met sterk vervorm-
bare banden toch niet moet in rekening gebracht wor-
den en in welke mate. Op basis van de testresultaten 
kan de vorm van het zeil dan aangepast worden om 
vervolgens onder de gewenste voorspanning in het 
frame te worden bevestigd.
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4
Herbestemming voor het RAC
Rijksadministratief Centrum 
in Brussel

De nv RAC (Breevast - Immobel), eigenaar 
van het vroegere Rijksadministratief Cen-
trum, vertrouwt de conceptuele herwerking 
van zijn terreinen toe aan diverse teams 
van jonge creatievelingen, om de inrichting 
van de ruimte, de interactie met de stede-
lijke omgeving en de stuwende rol in de 
verbinding tussen de boven- en de bene-
denstad te herbekijken.

In een eerste fase komt het er op aan om 
de algemene conceptie van de inrichting te 
herbekijken in het kader van de noden van 
deze site in Brussel. Deze denkoefening 
wordt uitgebreid met de definiëring van de 
functies en mogelijke architecturale opties. 
Er dient een masterplan te worden opge-
steld voor een site die zo symbolisch is met 
betrekking tot de stedelijke strategische 
keuzes, voor alle betrokken partijen om op 
verantwoordelijke wijze deel te nemen aan 
de uitwerking van een harmonieus stads-
project.

In het tweede semester wordt het project 
verder uitvergroot en architecturaal uitge-
werkt. Hierbij worden er twee onderschei-
den accenten gelegd: enerzijds op de 
stabiliteit van het geheel, anderzijds op de 
bouwfysische uitwerking van het project, 
rekening gehouden met het ecologische 
aspect (passief wonen / lage energiewo-
ningen).

In de eerste master wordt een synthese 
gemaakt van alle disciplines waarmee de 
student tijdens zijn/haar studies in aan-
raking kwam. Er wordt ingezoomd op het 
masterplan, op de architecturale ruimtelijke 
kwaliteiten van het project. Voorts wordt 
er bijzondere aandacht besteed aan de 
structuur, de technieken, de ecologische 
benadering van het project, de huid van het 
gebouw, met oog voor detail, materialen en 
gevelstudie.
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sMasterplan Maarten Van Craenenbroeck, Yves Govaerts, 
Dafinë Blackçori, Dorien De Mey

Masterplan Nick Belis

Masterplan Maarten Van Craenenbroeck, Yves Govaerts, 
Dafinë Blackçori, Dorien De Mey

Bartosz Bernacki, Dagna Badowska, Nick Belis, 
Silke Puystiens, Ruben Vandaele

Externe juryleden - 
Marc Felix, Wim Supply, Roeland Dudal
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Yves Govaerts Yves Govaerts

Dafinë BlakçoriHelmut Verschooren
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De studenten eerste master die voor het 
profiel architectonisch ontwerp kozen, volg-
den gedurende het tweede semester een 
bijkomend atelier aan de ULB.
De opdracht handelt over een publiek ge-
bouw in stedelijke context, meer bepaald 
het station van Etterbeek: ontwikkel een 
nieuw stationgebouw dat voldoet aan het 
RER profiel. Daarnaast is een horizontale 
verbinding gevraagd tussen de twee zijden 
van het spoorweg tracé dat zich in een 
diepe valeivormige geul bevindt. De site is 
onderdeel van een groter geheel: de VUB 
campus, de inplanting van de Europese 
School, grote bureauwijken en de recon-
versie van de Rollin Kazerne, enz.
Het nieuwe stationsgebouw moet als een 
kans gezien worden om de stedelijke kwa-
liteiten van het gebied te versterken en de 
nadelen van een spoorwegtrace door dit 
stadsdeel te minimaliseren. De student 
dient zich een beeld te vormen van alle 
circulatiestromen voor valide en minder 
valide mensen, van de werking van een 
stationsgebouw zelf en van de meerwaar-
den die kunnen gegenereerd worden door 
zelf aanvullende programma’s voor te stel-
len. Het onderzoek naar wat een publiek 
gebouw nu werkelijk inhoud is een van de 
kerntaken.
Op structureel niveau gaat deze ontwer-
popgave over grote overspanningen van 
hallen, verlichting en ventilatie als ook over 
de duurzame wijze om deze technieken te 
implementeren.
De volgende studenten volgden dit vak: 
Nick Belis, Dafinë Blakçori, Dorien De Mey, 
Evelien Picalausa en Ruben Van Daele.

Evelien Picalausa

Dafinë Blakçori

Dorien De MeyMaarten Van Craenenbroeck
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Method of tapered panels Concept for a shading element

STRUCTURELE ORIGAMI

Het onderzoek naar de eigenschappen van structurele 
origami voor architecturale toepassingen, leidde tot 
de ontwikkeling van een geometrische relatie tussen 
het vouwpatroon en zijn gevouwen model. Hiermee 
werden verschillende parametrische tools ontworpen 
in een Grasshopper-omgeving, die de designer helpen 
tijdens het form-finding proces voor een opvouwbare 
plaatstructuur. Deze tools betekenen de doorwerking 
naar het ontwerp toe, waarin verschillende design ca-
ses worden onderzocht, die worden ingeplant op de 
VUB-campus.

De cases bevatten een schaduwfacade, een verbin-
ding tussen twee gebouwen dat compact kan worden 
opgevouwen in een zitmeubel, een kleine opvouwbare 
voetgangersbrug en een freeform, modulair paviljoen. 
Al deze ontwerpen zijn opgebouwd volgens de princi-
pes van rigid-foldable origami. Doordat elk van deze 
kleinschalige projecten een specifieke context heeft 
met specifieke randvoorwaarden (dikte van de platen, 
waterdichtheid, graad van opvouwbaarheid, afmetin-
gen,…), vragen ze elk een verschillende detaillering. 
Hiermee wordt de feasability nagegaan voor het ont-
werpen van origami-structuren in verscheidene situa-
ties.

Pieter Slock

Concept for a foldable plate structure

Foldable connection between two buildings

Model of a freeform foldable structure 5
Met de Meesterproef Architectuur 
demonstreren de laatstejaarsstudenten 
aan het einde van hun opleiding 
hun verworven ‘meesterschap’. Dit 
meesterschap tonen ze op twee 
gebieden: enerzijds op het vlak van het 
ontwerpen van een gebouw, anderzijds 
op het vlak van het verwerven van nieuwe 
kennis door middel van het onderzoek. 
Een bijkomende uitdaging vormt het 
gebruiken van deze nieuwe kennis in 
het eigen ontwerp of het toetsen van de 
ontwerpresultaten door een diepgaand 
onderzoek. 

Om deze complexe opdracht tot een goed 
einde te brengen legt de student zelf 
accenten. Zowel de onderzoeksthema’s 
als de aspecten van de architectuur 
kunnen opgedeeld worden in 5 grote 
gebieden die de breedte van het 
architectonisch ontwerpen omvatten: 
de stedenbouw, architectuurtheorie en 
geschiedenis, structuren, technieken 
(thermisch, akoestisch, climatisatie, 
elektriciteit, ...) en bouwtechnologie. 
Aangezien een belangrijke vaardigheid 
van een ingenieur-architect het kunnen 
integreren van deze verschillende 
aspecten is, is het belangrijk dat elk van 
hen aan bod komen in de Meesterproef. 
De keuze van het onderzoeksthema 
(volgens de interesse van de student) 
binnen één van deze aspecten legt vast in 
welk gebied het ontwerpluik een grotere 
diepgang kan bekomen. Het is net deze 
combinatie van diepgang en integratie 
van de verschillende deelaspecten dat het 
ontwerp in de Masterjaren onderscheidt 
van de Bachelorjaren.

Gezien het sterk technisch 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.

GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN WINDBELTS IN 
GEBOUWEN

Dit ontwerp, voor een nieuwe J. Brelsteiger in de 
vissershaven van Zeebrugge, hangt nauw samen 
met het onderzoeksluik van mijn meesterproef. 
Hierin werden de mogelijkheden van een nieuwe 
technologie voor de opwekking van windenergie 
onderzocht. Deze technologie “de windbelt” 
maakt gebruik van het oscilleren van een lint voor 
de omzetting van windenergie naar elektriciteit. 
Opdat een oscillatie zou kunnen plaatsvinden, is 
het noodzakelijk dat er wind over het lint blaast. 
Daarom is in het ontwerp resoluut gekozen voor 
een open structuur i.p.v. een gesloten gebouw. 
Deze structuur is opgevat als een batterij die 
wordt ingeplugd op de nieuwe steiger. Laatst 
genoemde heeft in de loop van het ontwerpproces 
de vorm van een drijvend plein aangenomen. De 
structuur zelf is opgevat als een slanke toren - 
een energie producerende elektriciteitsmast - die 
door zijn uitwerking aansluit bij de vormentaal 
van de haven. De toren op het plein fungeert 
ook als ori‘ntatiepunt. Verder verwelkomt hij de 
bootjes die de haven binnenvaren en wuift hij de 
vertrekkende bootjes uit. De drijvende “pleinzone” 
doet dienst als aanlegplaats en als recreatiezone 
(openluchtzwembaden). Het ontwerp tracht een 
kwalitatieve, toevoeging te zijn voor de haven, met 
respect voor het unieke karakter van deze plaats.

Bert Belmans
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ONTWERP VAN EEN AANPASBAAR GEVELSYSTEEM
Toegepast op het hergebruik van betonnen 
skeletstructuren in Brussel

Probleemstelling: Onze moderne samenleving wordt 
gekenmerkt door continue verandering. 
Dit is evenzeer het geval in onze bouwcultuur. 
Gebouwen blijken vaak inefficiënt in het tegemoet 
komen aan veranderende eisen en noden.

Onderzoek: In kader van efficiënt hergebruik van 
betonskeletten wordt er een extrapolatie gemaakt 
van de probleemstelling naar het gebouwaspect van 
de gevel. In eerste instantie wordt een interpretatie 
gegeven aan het begrip ‘aanpasbaar gevelsysteem’. 
Daarop volgend wordt dit vertaald naar een ontwerp 
ervan. Er wordt zo getracht om (binnen de technische 
complexiteit van gevels) een architecturaal antwoord 
te bieden aan de probleemstelling. 

Ontwerp: Het ontwerp heeft een dubbele functie. 
Enerzijds wordt het abstracte begrip van een 
aanpasbaar gevelsysteem vertaald en getoetst aan 
een realistische context. Anderzijds wordt er door 
het ontwerpen onderzoek gedaan naar de relatie en 
verhouding tussen gevels en structuren.

Sye Nam Heirbaut

ADAPTABLE SHELTER

The aim of this master thesis is to develop a flexible 
and adaptable construction system in order to support 
the post-disaster shelter recovery process. The 
elements from this system can be combined in shelter 
kits with a small amount of different elements while 
supporting a maximum of different configurations for 
both emergency and transitional shelters.
 
The design of the connections between different 
elements is of greatest importance in order to generate 
a variety of shelter configurations, typologies and 
sizes. This project is based on findings about  the 
research conducted  by dr. ir.  Arch. Caroline Henrotay 
during the PhD “A contribution to an integrated and 
more sustainable design approach for the material 
support of shelter after disaster” , where she based 
her research on a 4 dimensional design approach 
developed by Hendrickx and Vanwalleghem. 

The feasibility of the shelter kits is explored in a virtual 
case study in the Rift Valley in Kenya, where many 
people are still feeling the aftermath of the violence 
after the presidential elections in December 2007. The 
design shows the evolution of a basic transit family 
shelter a transitional shelter settlement, regarding to 
the specific context of the family living inside.

Heikki Vanderlinden

Theoretische levensduur van de huid van een gebouw

Veel gevels voldoen niet meer aan hedendaagse noden, 
en zijn daardoor aan vervanging toe.

xxxx

When people are struck by a disaster, it happens often that 
they can find shelter in planned settlements. Every family 
gets a shelter and a piece of land for living. Since this set-
tlements can grow really big, they are divided in smaller 
communities. A community consists of about 18 families, 
and is provided with a water tap point, a communal cooking 
space and some general equipment.

Wall-top connection of 
a transit shelter

Upgraded transit shelter

Frame of a basic emergency 
shelter for humanitarian relief
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EEN ONTWERPSTRATEGIE VOOR DE TRANSFORMATIE 
VAN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN NAAR 
SCHOLEN
Toegepast op het voormalig Rijksadministratief 
Centrum in Brussel

In het onderzoeksluik van de meesterproef wordt 
een strategie voorgesteld voor de transformatie van 
leegstaande kantoorgebouwen naar scholen, die de 
leegstand en het scholentekort in Brussel aanpakt en 
die tevens de transformatie capaciteit van gebouwen 
verhoogd.
‘4 Dimensional design (4D) strategies’ zullen 
geïntegreerd worden binnen deze strategie om de 
transformatiecapaciteit van het gebouw te kunnen 
verhogen over de verdere levensduur van gebouwen. 
De strategie wordt toegepast in een ontwerpopdracht 
voor een leegstaand kantoorgebouw, namelijk de 
transformatie van gebouw G van het RAC the Brussel. 
Op deze manier kan de strategie getest, en 
geoptimaliseerd worden dankzij de feedback verkregen 
uit de toepassing.

Aline Vergauwen

ANALYSE VAN CONSTRUCTIEVE BEKISTINGEN 
UIT GLASVEZELVERSTEVIGD IPC VOOR SLANKE 
BETONNEN KOLOMMEN 
Gemeenschapshuis Tour & Taxis

Na het opbouwen van een Masterplan op Tour & Taxis 
(in samenwerking met Glen Buts, Sanne Claeys en 
Mieke Vandenbroucke) wordt een gemeenschapshuis 
uitgewerkt. Dit gebouw moet de omliggende wijken 
dichter bij elkaar brengen en helpen de Tour & Taxis 
uit de geisoleerde omgeving te halen. Hiervoor wordt 
het gebouw geplaatst in het nieuwe stadspark aan de 
8 m hoge grens met de Maritiemwijk en zal gebruikt 
worden om deze hoogte makkelijker te overbruggen. 
Dit kan door middel van een centrale circulatiehal of 
de toegankelijke daken van het gemeenschapshuis. 
De verschillende ruimten in het gemeenschapshuis 
hebben een dermate publieke functie dat het de 
gebruikers een gevoel moet geven dat ze kunnen 
rondwandelen in een bos, als verlengde van het 
openbare stadspark. Zeer slanke kolommen verlenen 
zich als de perfecte elementen om bomen te vormen in 
het gemeenschapshuis. Om de structuur en de bomen 
zoveel mogelijk zichtbaar te houden wordt gezorgd 
voor een maximale transparantie door het gebruik van 
glazen wanden.

Evy Verwimp

Vooraleer kolommen kunnen geplaatst worden in de ver-
schillende ruimtes van het gemeenschapshuis, is het be-
langrijk te beseffen hoeveel plaats een bepaalde activiteit 
vraagt. Er worden verschillende afstanden tussen de ko-
lommen uitgetest en zo wordt bepaald welke bruikbare op-
pervlakte daaruit volgt.  

Inplantingsplan na transformatie 

Oorspronkelijk verdiepingsplan van gebouw G

Plan van de derde verdieping na de transformatie

Het gevelontwerp voor scenario twee Drie verschillende scenario’s worden beschouwd
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EEN ONDERZOEK NAAR KWALITATIEF WONEN IN 
EEN BEPERKTE RUIMTE

Het bouwen van compacte woningen zet architecten 
voor een interessante dubbele uitdaging. De hoge 
grondprijzen in stedelijke gebieden en een gebrek aan 
plaats zijn de meest voorkomende redenen waarom 
opdrachtgevers toch een voorkeur hebben voor het 
bouwen van een kleiner huis dan dat ze eigenlijk zouden 
verkiezen. Door de groeiende bevolkingsdichtheid in 
België kunnen we verwachten dat we ook hier meer 
en meer genoodzaakt zullen zijn om te wonen in een 
beperktere leefruimte. 
In mijn thesis, “Een onderzoek naar kwalitatief wonen 
in een beperkte ruimte”,  werden er twaalf kleine 
woningen onderzocht. In de masterproef wordt de 
toepasbaarheid van het onderzoek getoetst aan de 
hand van ontwerpvoorstellen op sites in Brussel met 
verschillende randvoorwaarden. Hiervoor worden 
uit de referentieprojecten de meest voorkomende 
ontwerptaktieken geabstraheerd en uitgelegd. Nadien 
worden ze toegepast op twee specifieke sites in 
Brussel.

Yuki Suzuki

GEVELSYSTEEM MET WARMTETERUGWINNING VOOR 
NATUURLIJKE VENTILATIE IN WOONGEBOUWEN

Binnen het ontwerpluik van de meesterproef is 
een collectief woningbouwproject ontwikkeld. De 
ontwerpsite ‘IJsfabriek Strombeek’ is gelegen aan 
de Victor Soensstraat in Strombeek-Bever, een 
deelgemeente van Groot-Grimbergen. Het betreft een 
‘ontpit’ bouwblok dat vroeger plaats bood aan een 
ijsfabriek. De site heeft een totale oppervlakte van 
8100m². Bij iedere ontwerpstap staat de toegankelijkheid 
voor natuurlijke ventilatie centraal alsook de relatie 
tussen publieke, semipublieke en private ruimten. 
Hiervoor werd vertrokken op niveau van masterplan 
om steeds verder doorheen het ontwerp te detailleren 
om uiteindelijk een woning uit te werken op 
planniveau en te dimensioneren op een systeem van 
natuurlijke ventilatie met warmteterugwinning. Dit 
ventilatiesysteem bestaat uit een eigen ontworpen 
windkap met lage druk warmtewisselaar, die in het 
onderzoeksluik werden behandeld.

Kevin Bartholomé

TEXTIELBEKISTING VOOR DE PREFABRICATIE VAN 
KOLOMELEMENTEN

In het onderzoeksluik van de meesterproef werd 
de methodologie onderzocht om met behulp van 
textielbekisting kolomelementen te prefabriceren. 
Dit werd vertaald in het structureel ontwerp van een 
kantoorgebouw op de site Tour & Taxis.

Gedurende één semester werd samengewerkt met 
Sanne Claeys, Mieke Vandenbroucke en Evy Verwimp 
om de site te analyseren en een masterplan te genereren. 
Nadien werd op individuele basis hiervan één gebouw 
uitgewerkt, in dit geval een kantoorgebouw.

De klemtoon van deze uitwerking lag op de structuur 
van het project. De gebruikte kolom-plaat structuur laat 
de kolommen, geproduceerd volgens de procedure uit 
het onderzoek, volledig tot hun recht komen. Zowel 
rechte, schuine, dubbelhoge en gecombineerde 
toepassingen tonen architecturale potentieel.

Glen Buts

Grondplan gelijkvloers kantoorgebouw

Snede BB’ kantoorgebouw

Site 1 - Optie 1: Ontwerptactiek
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ONTWERPEND ONDERZOEK VAN DE CRADLE TO 
CRADLE BENADERING IN KANTOORGEBOUWEN

De locatie van deze meesterproef is de Tour & Taxis site 
in Brussel. Dit terrein,net buiten de Brusselse kleine 
ring, had vroeger een belangrijke logistieke functie in 
de bevoorrading van Brussel. Door de verschuiving van 
vrachtvervoer van treinen en boten naar vrachtwagens 
geraakte de site vanaf 1990 in onbruik. In de 20 jaar tijd 
dat daarop volgden, werden er verschillende ideeën en 
masterplannen gelanceerd, maar geen enkele werd tot 
nu toe in praktijk omgezet. In een eerste fase werd in 
samenwerking met Glen Buts, Sanne Claeys en Evy 
Verwimp een masterplan ontworpen voor de site. In 
een tweede fase werden twee torens verder uitgewerkt 
volgens de Cradle to Cradle benadering. Dit houdt in 
dat de wijk en het gebouw zelfvoorzienend moet zijn op 
vlak van water, energie en voedsel. Om dit te bereiken 
werden de torens voorzien van o.a. serres, windmolens 
en regenwateropvang. Deze twee torens zijn de nieuwe 
landmarks van de site en kregen een opvallende, 
groene identiteit. De uitstraling van het gebouw 
wordt voornamelijk verkregen door een toegankelijk 
groendak, beplante zonneweringen en borstweringen. 
De structuur werd naar de buitenkant verplaatst, opdat 
een vrije indeling wordt bekomen. Hierdoor wordt de 
structuur zichtbaar en meebepalend in het uitzicht.

Mieke Vandenbroucke

ONTWERPEND ONDERZOEK ALS KWALITEITS-
GENEREREND GEBEUREN

In het kader van het onderzoeksluik ‘De inzet van het 
ontwerp in strategische stedelijke projecten’ werd 
binnen het ontwerpluik op dergelijke project ingezet. 
Binnen Brussel werd geopteerd om het in verval 
rakende rangeerstation Schaarbeek-Vorming naderbij 
te bekijken. Al gauw werd duidelijk dat een visie op 
grotere schaal diende ontwikkeld te worden. De gehele 
Brusselse kanaalzone werd voor welbepaalde aspecten 
onder de loep genomen. Vanuit een visie op de 
Brusselse kanaalzone werd een specifieke invalshoek 
ontwikkeld voor Schaarbeek-Vorming. Door deze 
daadwerkelijk op de site te testen konden een aantal 
deelgebieden worden aangeduid. Binnen Schaarbeek-
Vorming werd tot slot het meest ‘onconventionele 
deelgebied’ diepgaander onderzocht.

Lieve Smout
Evolutie volumetrie sokkel - torens
(grootste toren is de kantoortoren, 
kleinste is de woontoren)

Studie positie Haven van Brussel 
langsheen het kanaal

Plan detail Schaarbeek-Vorming
Recreatief industrielandschap

Snede detail Schaarbeek-Vorming. 
Recreatief industrielandschap.

Snede kantoortoren en woontoren met 
serres als groene longen

Zomer
Beplanting zorgt voor zonnewering

Winter
Beplanting verliest bladeren
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Doctoraatstudente Lara Alegria Mira valt 
in de prijzen

Op donderdag 25 november werden de 
KVIV-Ingenieursprijzen, een evenement 
waarmee de Koninklijke Vlaamse Ingeni-
eursvereniging (KVIV) jaarlijks de beste 
burgerlijk en bio-ingenieurs in de bloemetjes 
zet, uitgereikt. Eén van de tien laureaten is 
onderzoekster Lara Alegria Mira met haar 
afstudeerwerk “Ontwerp en Analyse van een 
Universele Schaarcomponent voor Mobiele 
Architecturale Toepassingen”. Kinetische 
schaarstructuren kunnen wegens hun flexi-
biliteit in gebruik, vorm en volume een be-
langrijke rol vervullen in de hedendaagse ar-
chitectuur en constructiebouw voor mobiele 
en tijdelijke toepassingen (zie p 16/17).
Lara is in juni 2010 verkozen tot laureate 
van de Prijs van de Francis Vandenheuvel 
Stichting. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend 

Bekendmaking laureaten Meester-
proef 2010 te Gent op 28/01/2011

In het stadhuis heeft de Vlaamse Bouw-
meester Peter Swinnen de laureaten van 
de Meesterproef 2010 bekend gemaakt. 
In november 2010 werkte een selectie 
van jonge getalenteerde ontwerpers en 
kunstenaars aan concrete opdrachten 
voor enkele sites in Gent. Het Team 
Vlaams Bouwmeester, drie externe pro-
fessionele begeleiders en medewerkers 
van de Gentse stadsdiensten zorgden 
voor de nodige ondersteuning. Uit de 
ingediende voorstellen heeft een jury ze-
ven laureaten gekozen, waaronder twee 
studenten van onze vakgroep Architecto-

nische Architectuurwetenschappen:  ont-
werper Marijn Vanhoutte (VUB, 2008) 
en ontwerper Sarah Melsens (VUB, 
2009) die met de kunstenaar Roberta Gi-
gante samenwerkte.
De tweejaarlijkse Meesterproef wordt 
een jaarlijkse opportuniteit met de focus 
op het intelligent ontwerpen van beperk-
te projectvragen die, door hun beperkte 
schaal, niet in aanmerking komen voor 
de Open Oproep. Door de Meesterproef 
vaker en gerichter te laten plaatsvinden, 
wil de Vlaamse Bouwmeester de kans 
op een daadwerkelijke realisatie van de 
projecten verhogen en de scholen, aca-
demies en universiteiten nog meer aan-
moedigen om te durven uitblinken.

Lars De Laet wint IASS Tsuboi Award

Lars De Laet, FWO-aspirant verbonden 
aan de onderzoeksgroep Architectu-
ral Engineering (æ-lab), heeft de IASS 
Tsuboi Award gewonnen met zijn paper 
‘Deployable Tensairity Structures’, gepre-
senteerd tijdens het IASS Symposium te 
Mexico in 2008. Deze prijs wordt jaarlijks 
toegekend aan de auteur van de beste 
paper in de Proceedings van het IASS 
Symposium. Als prijs ontvangt de auteur 
een Japans kunstwerk en wordt de paper 
gepubliceerd in het ‘Journal of the IASS’.

Britt Christiaens wint Millenium De-
velopment Goals Awards 2010 (VUB, 
Erasmus Hogeschool Brussel en 
Ucos)

Dit jaar werd de meesterproef van Britt 
Christiaens bekroond voor zijn opmer-
kelijke kennisbijdrage aan ontwikkeling in 
het Zuiden, in de context van de Millenium 
Development Goals. Het werd  verkozen 
op basis van de interessante link tussen 
‘architectural engineering’ en de strijd te-
gen armoede. In de meesterproef werd 
op zoek gegaan naar de ontwikkeling 
van een aanpasbaar sheltersysteem in 
bamboe met specifieke toepassing in een 
ontwikkelingscontext. Voor het ontwerp-
luik werd een multifunctioneel schoolge-
bouw ontworpen in bamboe voor de arme 
Quilombo-gemeenschap in Brazilië.

Studenten laatste jaar winnen de Vignette 
Competition mei 2011

Dit is een maandelijkse wedstrijd die wordt 
georganiseerd door de socio-design foun-
dation, met als concept een maandelijkse 
opgave om een “interpretatie” te geven aan 
een welbepaalde titel. Het enige wat moet/

mag ingeleverd worden is 600cm² in eender 
welke vorm zo lang het in digitale (pdf) vorm 
kan doorgestuurd worden. 
De inzending van de studenten Sye Nam 
Heirbaut, Milena Vleminckx, Lieve Smout, 
Heikki Vanderlinden voor de titel After the 
war: transition space between war and home 
werd als eerste geselecteerd.

1914 battle field

1940 ground war

2001 remote warfare

2020 A.I war

MISSION  
fade transition 
space between war & 
home

BAGDAD

REMOTE CONTROL

VINTAGE HELMET

LIEUTENANT N°5914

NAPOLEON

THE RED BUTTON

QUEBEC

WEAPONS

COMMUNICATION

MOM

JOHN

MOM

how are u?
everything ok?

had a hard day in battle
home now

what are u having for dinner

potato

aan de meest verdienstelijke student 2e Mas-
ter Ingenieurswetenschappen Bouwkunde 
aan de VUB en ULB. Tevens heeft Lara in 
december 2010 meegedaan aan de Vlaamse 
Scriptieprijs en Eos-prijs waar ze bij de laat-
ste vijf genomineerde finalisten eindigde.

KVIV
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De opleiding burgerlijk ingenieur-archi-
tect aan de VUB kwam tot stand in 1979. 
Intussen studeerden zo’n 300 ingenieur-
architecten af. 

Om de banden met de groeiende groep 
alumni op een gestructureerde manier 
aan te scherpen en te onderhouden or-
ganiseerde ARCH in november 2011 een 
alumni-event, gelijktijdig met het alumni-
event van de bouwkunde.

Frederic Ghyssaert, afgestudeerd in 1996, 
(Ney&Partners) gaf een lezing over de con-
structie van de nieuwbouw van de kunst-
campus deSingel in Antwerpen, die de 
maand ervoor feestelijk ingehuldigd werd. 
Charlotte Nys, afgestudeerd in 1987, lichtte 
de restauratie van het sociale wooncomplex 
‘Ieder Zijn Huis in Evere’ van architect Van 
Der Meeren toe. 

Voorafgaand aan de lezingen werd een 
select groepje alumni uitgenodigd om feed-
back te geven op de recente evoluties en 
programmaontwikkelingen (overgang naar 
de Engelse Bruface-masters). DEME stond 
in voor de afsluitende receptie. 

Het was een heerlijk weerzien. Voor één van 
de koude winteravonden in november heb-
ben we alvast een goede jaarlijkse bestem-
ming gevonden!

In december 2010 werden de Bachelor en 
Master opleiding Ingenieurswetenschap-
pen: architectuur  aan de drie Vlaamse 
universiteiten gevisiteerd, onder de coör-
dinatie van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR). Sinds kort is zo’n visitatie 
verbonden met de accreditatie van de op-
leiding. De accreditatie van een opleiding 
vormt een voorwaarde om erkende diplo-
ma’s af te leveren en voor de toekenning 
van studiefinanciering aan studenten die 
de opleiding volgen. Een erg belangrijke 
gebeurtenis dus.

De jury, die de kwaliteit van de opleiding be-
oordeelt en elke universiteit gedurende twee 
dagen bezoekt, is samengesteld uit nationale 
en internationale experten, die de belangrijk-
ste kennisdomeinen vertegenwoordigen. Prof. 
André De Herde, directeur van de onderzoeks-
groep Architecture et Climat aan de UCL zat 
de jury voor die bestond uit volgende leden: 
prof. Koos Bosma, hoogleraar architectuurge-
schiedenis en erfgoedstudies aan de VUAm-
sterdam, prof. Dirk Jaspaert, Directeur Bureau 
voor Architectuur & Structuur, verbonden aan 
Sint-Lucas te Brussel, Michiel Riedijk, mede-
oprichter van het Nederlandse architectuurbu-
reau Neutelings Riedijk Architecten, prof. Jan 
Masschelein, gewoon hoogleraar wijsgerige 
pedagogiek verbonden aan de KUL, een stu-
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dent-lid en de VLIR coördinator. 
Tijdens het bezoek van de visitatiecom-
missie op 2 en 3 december 2010 werden  
alle universitaire geledingen, die in brede 
zin met de opleiding in aanraking komen, 
bevraagd: decaan, vice-decaan,  ombuds-
man, kwaliteitscoördinator, internationale 
relaties, studieadvies, vakgroepvoorzitter, 
professoren, vorsers en assistenten, stu-
dentafgevaardigden, studenten en alumni. 
Ook de voorzieningen werden bezocht; 
ontwerpateliers, computer- en  leslokalen, 
bibliotheek enzomeer.

De bevindingen van de visitatie zijn open-
baar en worden via een rapport verspreid. 
Dit rapport, waarin de opleidingen van 
UGent, KUL en VUB in een vergelijkend 
perspectief worden beschreven, is ook con-
sulteerbaar via de website van de VLIR. 

Zonder vooruit te lopen op het eindrapport, 
dat in de zomer van 2011 zal gepubliceerd 
worden, kunnen we reeds meedelen dat 
de commissieleden hun appreciatie uit-
spraken voor het unieke profiel dat wordt 
aangeboden aan de VUB. De studenten 
aan de VUB genieten een goede opleiding 
in goede omstandigheden.

(www.vlir.be/visitatierapporten)

Alumnus Frederic Ghyssaert (Ney&Partners)
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Net als ieder jaar organiseerde de Vakgroep 
Architectonische Ingenieurswetenschap-
pen in het voorjaar haar Architectuurmaand 
rond het thema ‘architectural engineering’. 
Gedurende drie weken wordt de spanning 
tussen ‘architecture’ en ‘engineering’ aan-
gekaart via lezingen en een aantal ludieke 
opdrachten en uitdagingen. Deze activitei-
ten staan telkens in het teken van één van 
de onderzoekspolen van het æ-lab, namelijk 
‘lichtgewicht constructies’, ‘reconversie’ en 
‘transformeerbare constructies’. Naast het 
bevorderen van de contacten tussen de stu-
denten onderling, evenals met de docenten 
en assistenten, biedt de architectuurmaand 
tevens de mogelijkheid om de studenten te 
betrekken bij de onderzoeksactiviteiten van 
het æ-lab.

Transformeerbare constructies
De architectuurmaand is op dinsdag 15 
maart van start gegaan met een lezing van 
Karen Allacker, postdoctoraal onderzoeker 
aan de K.U.Leuven, over ‘de evaluatie van 
kwaliteitsvol en duurzaam bouwen’. Tijdens 
de middagopdracht op donderdag werden 
de studenten uitgedaagd om met behulp van 
bamboestaven en touw een zo lang moge-
lijke brug te maken, volgens het structurele 
principe ‘tensegrity’.

Lichtgewicht constructies
 De onderzoekspool ‘lichtgewicht construc-
ties’ heeft architect Amandus VanQuaille van 
‘The Nomad Concept’ uitgenodigd voor een 
lezing over membraanstructuren, ook wel 
‘vormactieve constructies’ genoemd. In de 
lezing werden talrijke hedendaagse gereali-
seerde zeilstructuren getoond, geïnspireerd 
op de nomadische leefwereld in Tibet. Tij-
dens de middaguitdaging werd de studenten 
gevraagd een zo lang mogelijke lichtgewicht 
brug te maken, enkel gebruik makend van 
30 langwerpige ballonnen!

Reconversie
De onderzoekspool ‘reconversie’ heeft Bill 
Addis voor de laatste lezing van de archi-
tectuurmaand weten te strikken. Bill Addis, 
ingenieur in het studiebureau ‘Buro Happold 
Consulting Engineers’ (Engeland), gaf met 
zijn lezing ‘Some questions concerning the 
restoration of prefabricated buildings’  een 
uiteenzetting over na-oorlogse geprefabri-
ceerde aluminium bungalows en de renova-

tie van de 19e eeuwse serre ‘Kibble Palace’ 
in Glasgow.

Tijdens de laatste middaguitdaging op don-
derdag werd de finale van de architectuur-
maand ingezet. In een spannende strijd om 
de eerste prijs moesten de verschillende 
groepen een hele reeks ‘opleidingsgerela-
teerde begrippen’ als ‘triomfboog’, ‘hellend 
dak’ en ‘kruip’ zo goed als mogelijk uitbeel-
den. Geen sinecure en vooral hilarisch!

Het was spannend tot de laatste minuut van 
de laatste middaguitdaging, maar uiteindelijk 
is ‘Team Awesome’ met de cadeaucheques 
voor de BOZAR-shop gaan lopen. Proficiat 
aan het winnend team! Ook bedankt aan alle 
andere teams (“Penta”, “Kijktnizonaarmij!”, 
“Opeenhalfuurke” en “Bacon of hope”) voor 
jullie enthousiasme! En tot volgend jaar..
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Bij aankomst maakte Lissabon met zijn 
dambordstraatjes een levendige en vooral 
warme indruk op onze groep. 
Lissabon is gebouwd op zeven heuvels en 
bestaat uit verschillende wijken, elk met een 
eigen karakter. We doorkruisten de stad wijk 
per wijk en moesten veel heuvels overwin-
nen.
 
Onze tocht startte in Baixa, de benedenstad 
die opgebouwd is in dambordpatroon. Na de 
aardbeving, gevolgd door branden en over-
stroming, werd dit deel van de stad na 1755 
heropgebouwd onder leiding van Markies de 
Pombal. Hij  ontwikkelde een Noord-Zuidas 
die Praça de Comerçio, gelegen aan de wa-
terkant, en Rossio, het hart van Baixa, met 
elkaar verbindt. Een netwerk van parallelle 
straten vormt vandaag het commerciële hart 
van de oude stad. 
  
Lissabon was de thuishaven van ontdek-
kingsreiziger Vasco Da Gama en kende tij-
den van voorspoed en onheil. De 450 jaar 
lange Moorse overheersing en invloed hier-
van is nog steeds voelbaar. Het Castelo de 
Sao Jorge en de Alfama-wijk vertonen hier-
van nog sporen. De historische indeling van 
Alfama is tot op vandaag aanwezig. Vele 
uitkijkposten, Miradouro genaamd, lagen 
langsheen ons pad. Ideaal om even uit te 
puffen en voldoende te drinken. Naarmate 
de dag vorderde, trokken we richting Bairro 
Alto, waar het bruisende nachtleven zich af-
speelt. In de 16e eeuw huisvestte dit deel 
van de bovenstad kooplui. 

Vasco da Gama vertrok in 1497 uit Belém, 
gelegen aan de monding van de Taag. Hij 
zou later de zeeweg naar India ontdekken. 
De Torre de Belém en het prachtige laatgo-
tische Mosteiro dos Jerónimos werden ge-
bouwd met winsten uit de specerijenhandel 
die volgde op de ontdekkingsreizen.

Recenter, tijdens de tweede helft van de 19e 
eeuw kent Lissabon een periode van indu-
strialisatie en economische bloei. Een grote 
moderniseringsgolf bereikt de stad, met de 
opening van een hangbrug over de Taag 
als hoogtepunt. In 1974, 8 jaar na opening, 
wordt deze brug herdoopt tot de Ponte 25 
de Abril. 

Alvaro Siza treedt op als leider van de her-
opbouw van Chiado na een zware brand in 
1988. In deze wijk herinnert Igreja do Camo, 
een kerkruïne, aan de aardbeving en natuur-
ramp van 1755. De nabijgelegen opera werd 
verwoest en weer opgebouwd. Het Teatro 
Nacional de Sao Carlos verblufte ons met 
zijn 18e eeuwse Rococo-interieur.

In tegenstelling tot de voorgaande wijken, 
heeft de expo-site, gelegen buiten het cen-
trum, een korte geschiedenis. Eens toege-
komen in het Oriente station (Calatrava) 
betraden we de site van de Wereldtentoon-
stelling 1998. Het Portugees Paviljoen (Al-
varo Siza i.s.m. Arup) werd onderworpen 
aan een kritische blik en riep vele vragen op. 
Naast mijmeren en nadenken over de dikte 
en opbouw van de betonschaal, bracht de 
constructie ook deugddoende verkoeling.    

Organisatie: 
Pantheon (Philippe Tolsky, Yves Govaerts 
en andere Pantheon bestuursleden)

Begeleiding:
Dorien Aerts, Liesbeth Dekeyser

Enthousiaste deelnemers:
Philippe Tolsky, Yves Govaerts, Kelvin 
Roovers, Roel Derkinderen, Dorien De Mey, 
Dafinë Blakçori, Evelyn Blondeel, An Li 
Yap, Cas Vanwalleghem, Vincent Limbourg, 
Charlotte Langhendries, Nicolas Sels, Maar-
ten Van Craenenbroeck, Leyla Mastari, 
Soon Sirli Lim
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Internationale uitwisselingen
Op Erasmus naar het hoge Noorden en het 
warme Zuiden.
Ook dit jaar vertrokken een aantal studenten 
uit de eerste master op Erasmus om er 
gedurende één of twee semesters aan 
verschillende gastuniversiteiten te studeren: 
Kelvin Roovers naar Chalmers University 
of Technology (Göteborg,  Zweden) en 
Hanne Vrebos naar Ecole nationale 
Supérieure d’Architecture de Montpellier 
(Montpellier, Frankrijk). 

Te Gast 
Tijdens het eerste semester waren bij ons 
drie erasmusstudenten te gast: Bartosz 
Bernacki en Dagna Badowska van de 
Silesian University of Technology (Polen) 
volgden het eerste semester van 1MA. 
Manon Opitz van de Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus (Duitsland) 
volgde het eerste semester van 3BA.

Bi-diplomering
Catherine De Wolf volgde voor het tweede 
jaar op rij de lessen aan de Université Libre de 
Bruxelles en behaalt zo haar BI-diplomering: 
ze bekomt bij het afstuderen een diploma van 
de Vlaamse én de Waalse overheid.

 

Altijd al kriebelde het bij mij om nieuwe oorden 
te ontdekken. Via BEST kwam ik al op vele 
plaatsen, maar dit jaar  werd het tijd voor een 
langer buitenlands verblijf: een semester op 
erasmusuitwisseling! Na een zwaar 1e semester, 
vertrok ik in februari naar Montpellier, een 
studentenstad in het zuiden van Frankrijk. 
Vol goede moed begon ik aan dit nieuwe avontuur 
vol uitdagingen: nieuwe vrienden maken, mijn 
Frans verbeteren, genieten van kaas en wijn en 
natuurlijk eens in levende lijve ondervinden hoe 
het eraan toe gaat op een pure architectuurschool. 
Het erasmusleven is intens, toch is het zeker niet 
alle dagen feest! Meteen toen ik aankwam, begon 
de ‘intensieve’ week. Tijdens deze workshop 
werkten we in groep rond een project op zeer 
grote schaal in Valencia. Op die manier werd ik er 
meteen ingegooid! Het is hard werken, de Franse 
proffen zijn zeer veeleisend en soms nogal hard 
in hun commentaren. Maar net hierdoor leer ik 
enorm veel bij. De focus ligt op andere dingen, 
op bepaalde vlakken ben ik veel sterker dan mijn 
medestudenten, maar op andere loop ik zwaar 
achter. Maar door in team te werken, leren we allen 
veel bij! Door onze studiereis naar Valencia, leerde 
ik heel wat andere studenten kennen.
Natuurlijk wordt de pijn van al dat harde werk 
verzacht door de lieve vrienden, de mooie stad, de 
warme zonnestralen en het strand op fietsafstand. 
Ik koos voor Montpellier om het Frans grondig 
onder de knie te krijgen, dus probeer ik niet enkel 
met erasmusstudenten op te trekken. Dit lijkt 
wonderbaar te lukken! Montpellier is een jonge, 
levendige stad met veel studenten. Toch is het 
studentenleven niet te vergelijken met dat aan de 
VUB. Het sociale leven speelt zich volledig af in het 
stadscentrum, cafés sluiten om 1u en een pintje 
kost 4 euro. Gevolg is dat we hier meer soirées 
bij iemand thuis hebben, met kaas, wijn, gitaar en 
veel lachende gezichten.
Nu ga ik doen wat ik moet doen: verder genieten 
van mijn heerlijke tijd hier. Het vliegt voorbij! Au 
revoir!

Hanne Vrebos

Enkele getuigenissen ....

Wanneer ik hoorde dat ik in Zweden voor een gans 
jaar kon studeren, was mijn keuze vrijwel gemaakt. 
Want hier kennen ze dat nu ook, Architecture and 
Engineering. Maar er was nog een andere reden, 
het land had me al jaren gefascineerd. Ik had het 
gevoel dat er meer moest zijn aan Zweden dan 
meubels in zelfbouwpakketten, betaalbare mode, 
die popsensatie uit de jaren ’70, kötbullar of de 
veel te koude winters. En dat gevoel was terecht! 
Het is een land waar alles lijkt te werken, waar een 
algemeen gevoel van geluk en respect heerst, 
waar men zich op het ene moment in het midden 
van een van de prachtige en bruisende steden kan 
bevinden en op een kwartiertje rijden zich ergens 
in nergens kan wanen…
Göteborg is de 2de grootste stad in Zweden en is 
vooral bekend als havenstad aan de westkust. Het 
is een charmante stad die gevormd is door deze 
haven- en handelsactiviteit (de Nederlanders zijn 
er in der tijd nog kanaaltjes gaan graven). Maar ook 
voor studenten heeft de stad veel te bieden, wat 
logisch is voor een stad met twee universiteiten. De 
campus van Chalmers University zelf biedt tal van 
faciliteiten aan, zoals een sauna, een zwembad, 
pubs, pooltafels, keukens aan elke afdeling, het 
heeft zelfs een eigen treinwagon, en dit alles 24 uur 
op 24 toegankelijk. Het is een zeer internationaal 
getinte universiteit, zowel onder de docenten als 
onder de studenten. Deze internationale kringen 
brengen steeds geweldige ervaringen met zich 
mee. De Zweden zijn natuurlijk ook fijne mensen. 
Gelukkig spreken ze allemaal Engels, hoewel zelfs 
het Zweedse gezang na een tijdje verstaanbaar 
begint te worden. 
Het studietempo waarbij periodes van werk 
voldoende afgewisseld worden door periodes 
van rust laat toe om te verkennen en te reizen, 
bijvoorbeeld naar een van de nabijgelegen 
hoofdsteden (Stockholm, Oslo, Kopenhagen) of 
door de prachtige natuur die in Scandinavië zo 
talrijk is.
Een Erasmus uitwisseling in Göteborg is zeker iets 
wat ik iedereen kan aanraden. Een mens moet niet 
altijd naar het zuiden trekken, in het noorden is er 
ook leven! 

Kelvin Roovers
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In de driejarige bacheloropleiding worden 
basiskennis, basisvaardigheden en een 
bewuste attitude ontwikkeld evenals de 
integratie ervan. De wiskunde, chemie, 
fysica en mechanica leggen een brede 
basis voor het begrip van bouwfysica, 
materialenleer, bouwakoestiek, technische 
installaties en de technologie van het 
bouwen. Deze kennis wordt samen met de 
theorie en geschiedenis van 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

Eerste Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUUR- EN TECHNIEKGESCHIEDENIS 19DE EN 20STE EEUW (3SP) I. Bertels, LOGICA EN 
WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) J.P. Van Bendegem, BOUWTECHNIEK: MASSIEFBOUW (4SP) I. Wouters, 
INFORMATICA (4SP) J. Tiberghien, ONTWERPATELIER 1: MENS EN AANPASBAARHEID (12SP) N. De 
Temmerman, PERSPECTIEFTEKENEN EN VOORSTELLINGSTECHNIEKEN (4SP) N. De Temmerman, 
WISKUNDE : ALGEBRA, ANALYSE EN MEETKUNDE (9SP) M. Sioen, WISKUNDE: GEVORDERDE ANALYSE 
EN MEETKUNDE (6SP) M. Sioen, CHEMIE: STRUCTUUR EN TRANSFORMATIES VAN DE MATERIE (6SP) 
R. Willem, MECHANICA 1 (5SP) D. Lefeber  

Tweede Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURTHEORIE (3SP) I. Bertels, ARCHITECTUUR- EN TECHNIEKGESCHIEDENIS 19DE EN 20STE 
EEUW (3SP) I. Bertels, BEELD, VORM EN KLEUR (3SP) A. Verdonck, LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: 
GRONDSLAGEN ELEKTRICITEIT, LICHT EN VISUELE OMGEVING (7SP) P. Rombauts, BOUWTECHNIEK 
2: SKELETBOUW (4SP) H. Van Sande, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN (4SP) M. Mollaert, 
ONTWERPATELIER 2: HABITAT EN ERFGOED (12SP) A. Verdonck, WISKUNDE: VOORTGEZETTE ANALYSE 
(6SP) S. Caenepeel, FYSICA: ELEKTROMAGNETISME (3SP) J. Danckaert, MECHANICA 2 (4SP) D. Lefeber, 
THERMODYNAMICA (3SP) L. Peeters, MATERIAALKUNDE (4SP) H. Terryn, MECHANICA VAN MATERIALEN, 
VLOEISTOFFEN EN CONSTRUCTIES (5SP) D. Van Hemelrijck

Derde Bachelor in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE II (4SP) S. Vanbeveren (ULB), ARCHITECTUURTHEORIE (3SP) I. Bertels, 
BOUWTECHNIEK 3: INSTALLATIES (3SP) H. Van Sande, ONTWERPATELIER 3: STAD EN ARCHITECTUUR 
(12SP) H. Apelt, RUIMTELIJKE PLANNING (3SP) M. Martens, ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES (5SP) 
P. De Wilde, ANALYSE VAN CONSTRUCTIES: INLEIDING STABILITEIT (5SP) T. Tysmans, FORM-ACTIVE 
STRUCTURES (4SP) M. Mollaert, BUILDING PHYSICS (5SP) K. De Myttenaere (ULB), BOUWMATERIALEN 
(5SP) J. Wastiels, ELASTICITEIT EN STERKTELEER (4SP) H. Sol, SOIL MECHANICS (5SP) B. François 
(ULB), ELEKTRISCHE INSTALLATIES: GRONDSLAGEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN GEBOUWEN 
(4SP) J. Deconinck

Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
SUSTAINABLE DESIGN AND ADAPTABLE STRUCTURES (3SP) N. De Temmerman, ONDERZOEKSGEBONDEN 
CAPITA SELECTA (3SP) I. Wouters, ONTWERPATELIER 4: MAATSCHAPPIJ EN MONUMENT (8SP) H. 
Van Sande, BEREKENING VAN HOUTCONSTRUCTIES (4SP) I. Wouters, STAALCONSTRUCTIES EN 
BRUGGENBOUW (5SP) W. Hoeckman, BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES (4SP) J. Vantomme

Profiel architectonisch ontwerp:
ARCHITECTUURTHEORIE 4 (3SP) I. Bertels, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 2 (3SP) N. De 
Temmerman, PROJET D’ARCHITECTURE 3 (8SP) S. Vanbeveren, D. Dethier, L. Ney (ULB)

Profiel bouwtechnisch ontwerp:
BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES 2 (4SP) J. Vantomme, BOUWFYSICA 2 (3SP) F. Descamps, 
TECHNIEKEN SPECIFIEK VOOR RENOVATIE EN RECONVERSIE (3SP) I. Wouters

Tweede Master in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
ARCHITECTUURACTUALIA IN EEN KRITISCH HISTORISCH PERSPECTIEF (3SP) I. Bertels, SUSTAINABLE 
DESIGN AND ADAPTABLE STRUCTURES (3SP) N. De Temmerman,  MASTERPROEF ARCHITECTONISCHE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN (24 SP) J. Lindekens, DEONTOLOGIE, BOUWWETGEVING EN 
BEROEPSPRAKTIJK (4SP) N. Declerck, PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (3SP) G. Rowies, 
ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN EN DE 
BOUWTECHNOLOGIE (3SP) I. Wouters

Profiel architectonisch ontwerp:
THEORETISCHE REFLECTIES OVER MONUMENTENZORG, RECONVERSIE EN DUURZAAMHEID (3SP) 
I. Bertels, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 3 (3SP) M. Mollaert, ONTWERPATELIER: THEMATISCHE 
EXPLORATIES (4SP) J. Lindekens, ONTWERPEND STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK (4SP) M. Martens

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: EINDIGE ELEMENTEN METHODE (3SP) T. Tysmans, VERWARMING EN 
KLIMAATBEHEERSING: INSTALLATIETECHNISCH ONTWERP (4SP) F. Descamps

2IA

1IA

3IA

4IA

5IA

OPLEIDING TOT BACHELOR EN MASTER 
IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: 
ARCHITECTUUR

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.

5IA
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AERTS DORIEN Vorser, Ir.arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2010. PRfB bursaal. 
Doet onderzoek naar de invloed van gebruikersgedrag en 
gebruikersinteractie op het energieverbruik in Brusselse 
sociale woningen.

ALEGRIA MIRA LARA Vorser,B.b.Ir.
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, VUB 2010. IWT-
bursaal. Doet onderzoek naar het ontwerp en de analyse 
van ontplooibare structuren opgebouwd uit universele 
schaarcomponenten voor mobiele architecturale 
toepassingen. Laureaat van de Prijs van de Stichting Francis 
Vandenheuvel 2010 en laureaat van de Infrastructuur 
Ingenieursprijs 2010 (KVIV).

APELT HAIKE Gastprofessor, Dipl.-Ing.
In 1998 afgestudeerd aan Bauhaus University Weimar 
(D). Studiebeurs Chalmers University, Göteborg (SE). 
Projectmedewerker bij Karelse van der Meer Architecten 
te Groningen (NL), Diener&Diener Architekten te Basel 
(CH), Meta Architectuurbureau te Antwerpen en Robbrecht 
& Daem architecten te Gent. Was assistent/ onderzoeker 
Henry van de Velde Instituut Antwerpen en gastprofessor 
TU Delft (NL). Sinds 2008 gastprofessor Vrije Universiteit 
Brussel en sinds 2009 docent TU Eindhoven (NL).
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