JAARBOEK 2011 | 2012

1

architectonische ingenieurswetenschappen

vakgroep ARCH

Vrije Universiteit Brussel

Academiejaar 2011-2012

4IA

2

5IA

Ine Wouters
Vakgroepvoorzitter

Vakgroepvoorzitter

3IA

Naast ‘het jaar van de NVAO
accreditatie’ zal dit academiejaar vooral
herinnerd worden als de officiële
start van de Brussels Faculty of
Engineering (BruFacE), de Engelstalige
ingenieursfaculteit ontstaan door de
samenwerking van
de Faculteiten
Ingenieurswetenschappen aan de Vrije
Universiteit Brussel en de Université
Libre de Bruxelles.
In de schoot van BruFacE ging het
eerste jaar van de Engelstalige opleiding
Master of Science in Architectural
Engineering van start.
De oprichters van het Engelstalige
programma hadden een zachte start
in het achterhoofd, maar de werkelijke
inschrijvingen overschreden zelfs de
meest optimistische verwachtingen.
Naast internationale interesse was er
immers massaal belangstelling van eigen
bodem. Let’s go for it!
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Academiejaar 2011-2012

1IA

Het academiejaar 2011-2012 startte met
de publicatie van het visitatierapport
architectuur. Een belangrijk document,
gezien een internationale jury van
experten er een kwaliteitsoordeel in
velt over de drie Vlaamse opleidingen
ingenieurswetenschappen: architectuur.
Het positieve eindoordeel dat de jury
uitsprak over de VUB-opleiding leidde
in april 2012 tot de NVAO accreditatie
van de VUB Bachelor en Master of
Science in de Ingenieurswetenschappen:
architectuur. Deze accreditering geldt
vanaf academiejaar 2011-2012 tot en
met 2019-2020. Een geslaagde start, die
bekroond werd door de hoge instroom in
het eerste Bachelorjaar.
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In 2008, the research lab for architectural
engineering (æ-lab) was set up to
structure the research activities within the
department of architectural engineering
and to underline the 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 reuse,
and the incorporation of 4D design.

Three new PhD students started: Zhaled
Hedayat was assigned funding from the
Iranian Yazd ECO-experiment Institute,
Mieke Vandenbroucke was assigned an
IWT-grant and Aline Vergauwen started as
research-assistant.
Lars de Laet was assigned a Post-doc
position by the Faculty of Engineering.

Prof. Dr. Philippe Block (ETH Zurich) was
invited by the ‘lightweight structures group’.
After discussing the research he lectured
about ‘Geometry-based Form Finding’.
The ‘4D design group’ invited Dr. Ir.-Arch.
Wim Debacker (VITO). After discussing
the ongoing research, he gave a lecture
on ‘sustainable building’. Dr. Sara Wermiel
gave feedback on the ongoing research in
construction history which is executed within
the research group ‘Re-use’.

Dr. Sara Wermiel, from MIT Boston, flew
over to Belgium, to work five months on
the heritage of Brussels warehouses. Her
research stay is funded by the project ‘Brains
to Brussels’ by Innoviris.
Projects
Marijke Mollaert supervises the FWO-project
‘Integrated analysis and experimental
verification of Kinematic Form Active
Structures
(KFAS)
for
architectural
applications’, which will start in summer
2012. The EU-project ‘SmartBlind’ is being
finalised at the moment. Marijke Mollaert
and Filip Descamps represent the VUB.

PhD
Anne Paduart, who had been working on
sustainable renovation strategies under the
supervision of Patrick De Wilde, presented
her PhD ‘RE-DESIGN FOR CHANGE. A 4
Dimensional renovation approach towards
a dynamic and sustainable building stock’ in
April 2012.

Anne Paduart after defending her PhD

In May 2012, Jan Verheyen presented his
PhD work on ‘Thermal comfort of patients
in healthcare facilities’. Marijke Mollaert and
Filip Descamps supervised the work
Jan Verheyen ... details of his work
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æ-LAB

Invited experts
In March, Research Seminars were
organized about the different 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.

Ine Wouters

Both Ph.D’s

Rejuvenated team
Since the foundation of the research group
in 2008, the number of full-time researchers
increased year by year. However, the critical
economic situation caused a stabilisation in
2011. However, we look forward to 2012 as
the colleagues were successful in bringing
in an EU- and FWO-research project.
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Structural mechanisms and demountable
kit-of-parts
By incorporating a mechanism, the structure
is provided with a certain mobility and can
therefore deploy from a compact configuration
(e.g. for transport) to a larger, expanded state
in which it can fulfil its architectural function
(e.g. providing shelter). By designing and
realising the structure as a kit-of-parts
(cfr. Meccano toy construction system)
with dry, reversible connections between
the constitutive components, design for

Design and analysis
In recent years, the computing capacity
of computer hardware and software has
increased exponentially and specific design
and calculation tools have become widely
available and affordable. However, when it
comes to deployable systems, which border
on the fields of architectural, structural and
mechanical engineering, suitable analysis
software which takes into account all aspects
of the analysis is not widely available.
There is a real need for conceptual design
tools which can provide the designer with
instant feedback on a proposed concept,
whereby the geometrical, structural and
kinematical parameters are taken into
account. Subsequent analysis could be
done in established, high end structural
analysis software. However, most software
tools cannot cope with the specific boundary
conditions and requirements of deployable
systems.
On the other hand, the development of easyto-use geometric design software has taken
a quantum leap. One of the best known
examples is Rhinoceros 3D, which is a threedimensional modelling program. Although
very proficient in generating all kinds of
complex structures, its power lies in the
many innovative plugins, often developed by
the user community and of which many are
available for free. One plugin that attracts
a great deal of attention is Grasshopper,
allowing full parametric design in Rhino, even
for non-programmers. The fact that it also
accepts additional plugins for live physics,
FEM-analysis and evolutionary solvers
seems promising for future developments.
Not only is parametric modelling great for
effortlessly generating and adapting one’s
geometry, in this research it is also a great tool
to instantly assess the kinematic behaviour
(deployment) of structural mechanisms.
This is not the first time it has been
mentioned, but one cannot underestimate
the importance of physical models. Software
tools are great and allow an idea to be quickly
executed without too much hassle. But when
it comes to really gaining a profound insight

in a structure, preferably in the early design
stages, physical (scale) models are still of
great use. Ideally, a balanced combination
of digital and physical modelling is used to
grasp the strengths and weaknesses of a
design. Within the context of transformable
structures, this is certainly a valued
approach.
Sustainability through engineering
In recent years, sustainability has become
such a big and widespread topic, that,
when mentioning the concept, it becomes
necessary to refine the definition depending
on the context. There is a plethora of
subtopics that can be studied, all of which
are related to sustainability in one way or
another with plenty of opportunities for
assessment and evaluation (some rather
qualitative than quantitative). That said,
there is a straightforward and useful link
between transformable structures and
sustainability.
Generally, sustainable design can interact
on one or more of four levels:
- material (e.g. recycling, up-or downcycling),
- component (e.g. reuse,
reconfiguration),
- structure (e.g. reuse, expansion)
- urban scale (e.g. transformational
capacity of urban fragments)
A particular vision on sustainability
In our research, the focus lies primarely on
the component level, and on the structure
level, but recently the material and urban
level became part of our mission statement.
When structures can be compactly folded,
are lightweight, can be transported and
easily erected, and after their use can
be compacted again, leaving no trace
on sensitive sites, and subsequently
be reused, it can be argued that these
structures subscribe to the principles of
sustainable design. A structure which can
evolve over time by adding, reconfiguring,
or adapting components connected by
dry, reversible connections, in order
to adapt to changing circumstances
(climatological requirements, alternative
use, disassembly, relocation) is equally
catering for sustainable design. This way
of designing and realising structures,

Niels De Temmerman

Transformable structures
Designing
transformable
structures
entails a design approach in which time
is explicitly included from the earliest
stages of conception. So, besides the
three-dimensional space – well-known to
engineers - the fourth dimension becomes a
determining design parameter. The structure
is transformable over time and can itself be
described as being relocatable, reusable,
demountable; its building components can
be reconfigurable, removable, replaceable,
etc. Temporary structures that have this
transformational capacity, and are lightweight
or easily removable, have a lower impact
on the site which makes them ecologically
favourable.
Based on how this transformation is
realised, two groups of structures can
be distinguished. The transformation of
the structure is primarily done by either
incorporating a mechanism or by designing
the structure as a demountable kit-of-parts.

disassembly becomes possible, whereby all
components can be reconfigured, replaced
or reused. The following chapters will
describe these systems in greater detail.

TRANSFORM

The former systems are primarily aimed
at the field of temporary construction, in
which lightweight, deployable structures are
of great use, while the latter are primarily
aimed at allowing a structure to be adapted
gradually over time. Our group explores
the possibilities and limits of both systems,
including topics such as geometric design,
kinematic behaviour, structural analysis,
design and analysis software and sustainable
design. The focus of the research activities
of the Transformable Structures research
group of the Vrije Universiteit Brussel lies on
the design and analysis of these innovative
structures and all appropriate subtopics
related to the engineering of such systems in
order to expand knowledge, to develop new
concepts and to disseminate our findings.

Transformable structures for sustainable development

Introduction
The following pages present an overview
of the current research of the group
‘Transformable Structures’, as part of ae-Lab
(Research lab for Architectural Engineering).
Our research is aimed at exploring the
possibilities of transformable structures in
architectural and structural engineering.
The focus is on key aspects concerning
the design, analysis and construction of
transformable structures and adaptable
systems acting in the built environment, on
a variety of scales.
The transformation of such structures,
intended to meet changing requirements,
is generally done by using mechanisms
(deployable/foldable) or reconfigurable
components (demountable kit-of-parts).
That is, however, only part of the research
focus. In recent times, additional topics have
been added or extended, primarely through
the extension of our research staff, each
bringing specific knowledge and expertise.
In this way, all levels of transformation in
the built environment are included: material,
component, structure and urban fragment.
Transformable structures can adapt their
shape or function according to changing
circumstances, to meet rapidly evolving
needs, induced by a society which –
progressively - embraces the concept of
sustainable design. This is further supported
by the understanding that structures are not
designed in an end state, but in a transition
state, hence ‘transformable structures’.
Based on how this transformation is
realised, two groups of structures can be
distinguished. The transformation of the
structure is primarily done by either:
(i) incorporating a kinematic mechanism,
enabling the structure to deploy from a
compact configuration (e.g. for transport)
to a larger, expanded state in which it
can fulfil its architectural function (e.g.
providing shelter) or,
(ii) by designing and realising the structure
as a kit-of-parts system (cfr. Meccano
construction toy) with dry, reversible
connections between the constitutive
components, enabling design for
disassembly, whereby all components
can be reconfigured, replaced or reused.
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With such tremendous possibilities, in
terms of digital modelling and analysis
tools, computer controlled manufacturing
systems, and new materials, one can raise
the question: what will be the challenge of
the future engineers? Could our engineering
efforts be directed more towards designing
and building more rational - and sustainable
– structures, making sure they can transform
over time, be reused, or even be easily
removed?
Currently, our group is expanding the
research to include the conceptual design
and immediate structural evaluation of
deployable scissor structures (ir. Lara
Alegria Mira). Also, the knowledge gained on
deployable systems is being applied to the
design and analysis of responsive building
skins, acting as the interface between inside
and outside, therefore enabling to regulate
e.g. airflow, solar shading in the façade
of a building (ir. arch. Aline Vergauwen).
Further, research is done on how existing
conventional building materials can be used
for innovative transformable construction
(ir. arch. Mieke Vandenbroucke). Flexible
renovation, according to a specific
methodology which allows change in terms of
future – unknown - scenarios, based on the
Hendrickx-Vanwalleghem Design Approach,
is another part of our expertise (dr. ir. arch.
Anne Paduart). On a more abstract level, we
are looking on how to expand the principles
of transformable or adaptable design
approaches to the urban level. This includes
studying the complexity of systems and the
evaluation of the transformational capacity of
urban fragments (ir. arch. Pieter Herthogs).
The following pages present an overview
of the research currently conducted in the
group ‘Transformable structures’.

Enhancing the adaptable capacity of
urban fragments
Cities are confronted with persistent
sustainability problems and are in need
of theories, approaches and instruments
that allow them to enter into a transition
towards sustainable urban development.
Because the majority of people are living
in urban areas, the need for sustainable
urban development is taking centre stage
in the global debate. In recent years,
sustainable development is increasingly
studied in terms of concepts like resilience,
adaptation or transition management –
views based on the acknowledgement
of an uncertain and changing future.
Therefore, the notion that a sustainable
built environment needs the capacity to
adapt to unknown future requirements in
an efficient way is gaining ground.
While buildings are predominantly
characterised by a linear, cradle-to-grave
life-cycle due to static constructional
methods, concepts involving change
and adaptation over time are much more
accepted within urban research. However,
the relationships between changing

urban systems and the way urban areas
are materialised have not been studied
to such an extent, even though it seems
clear that adaptable urban systems will
have to be supported by some form of
adaptable materialisation.
The need for sustainable and smart
built environments is rapidly changing
technology and policy. However, these
changes are still being implemented in
a static environment. Often, applying
novel sustainable technology to existing
structures is difficult, because they were
not conceived in an adaptable way. A
more adaptable built environment might
also be beneficial to the complex process
of sustainable urban development,
increasing leeway for policy changes,
experimentation and implementation of
feedback. The aim of this trans-disciplinary
doctoral research is to study the
potential benefits of neighbourhood-level
adaptable retro-fitting when implementing
future policy and technology.

This research is funded by the Flemish Institute for
Technological Research (VITO).

CHANGES IN SOCIETY

CHANGES IN TECHNOLOGY

IMPLEMENTATION IN A STATIC BUILT ENVIRONMENT ?

CHANGES IN POLICY

... OR AN ADAPTABLE ONE ?

TRANSFORM Pieter Herthogs

The main focus lies on the transformation of
structures, in order to provide them with a
transformational capacity allowing them to
be able to adapt to changing circumstances.
These changing circumstances can range
from a sudden need (emergency), to
climate conditions (sun, wind, rain, heat/
cold), to altered functional requirements
(transport, expansion, reuse), or any other
boundary condition requiring a physical
transformation. This transformation can take
the form of deployment, in case of structural
mechanisms providing a system with
kinematic behaviour, or it can take the form of
adding, reconfiguring, reusing components,
as is the case with demountable kit-of-parts
systems. In some cases a hybrid system,
combining the two systems is possible.
The design and analysis of transformable
structures is quite particular. From the earliest
design stage, the aspect transformation
lies at the very core of the concept and
completely determines the process. When
designing deployable structures, one has to
evaluate the final expanded configuration, in
which the structure executes its architectural
function. But the deployment phase, used to
get to that point, is equally important. When
designing demountable kit-of-parts systems,
a lot of the design and engineering effort
has to be directed towards the components
of a structure, focusing on the compatibility
and connectivity of the components. The
transformation, and possible reuse of the
structure, and its constitutive components,
is enabled through the use of dry, reversible
connections. The material, used to
manufacture these components, has to be
looked at in the context of closed cycles
(reuse, recycling, up or downcycling).
Concepts such as C2C (cradle to cradle),
life cycle design, pace-layering, embodied
energy, etcetera have well found their way
into (sustainable) engineering practice.
Software tools have become a cornerstone
of the design and analysis of structures.
They can deliver profound analysis of
specific aspects of a design. However,
only engineers who master every aspect
of the design and analysis can interpret
these results and use it as a tool. Particular
software for the design and kinematic and

structural analysis of complex systems
such as deployable structures is generally
not readily available to the design and
engineering community. However, in terms
of preliminary design tools, including
parametric modelling of structures, there is a
lot of development going on, and this seems
promising. There is still a role of importance
for physical (scale) models, because they
provide a good insight in possible flaws in
the design and the detailing, from the earliest
stages of the design.

Enhancing the adaptable capacity of urban fragments

aimed at contributing towards sustainability,
relies heavily on engineering.
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FIG 1

Due to the way building components
and elements are connected nowadays,
buildings cannot be easily adapted to
changing needs. For instance, if comfort
requirements or family compositions
change, radical renovation is necessary or
demolition will be inevitable. In both cases,
renovation or demolition, valuable building
materials will be lost to landfilling sites or
incineration or ‘recycling’, because it is
generally impossible or too labor intensive
to dismantle or deconstruct building
elements which must be replaced without
damage or pollution.
Although,
by
connecting
building
components reversible, the components
can be regained after an operational cycle.
They can be reused on a different location in
another configuration. To facilitate building
transformations and the reuse of building
components, it is necessary to implement
time in the design of a building. To do so
design approaches and strategies were
developed the last few decades. Those
concepts have already been applied in
several projects, nevertheless time-based

architecture is still restricted to a small scale
and specific functions, such as temporary /
transitional buildings.
This research aims to narrow this gap,
namely the gap between theory and
practice. Firstly by designing components
based on existing products. Because the
step would be too big for constructors to
fully adapt their production and for building
owners and architects to use time-based
components if completely new solutions
would be developed. The transition from
static to dynamic buildings can go gradually
if the outcome is based on existing building
products. By making minimal adjustments
to the existing building components
they become removable, reusable and
compatible.
In addition, a solution needs to be found for
existing buildings. For example by making
layer by layer dynamic. For instance when
a renovation is needed for the interior
finishing, it will be replaced by a dynamic
solution and when other parts need to be
renovated, the building becomes more and
more dynamic.

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

TRANSFORM Mieke Vandenbroucke

transformability.
Up until now deployable scissor structures and
foldable plate structures are primarily designed
for temporary and mobile applications.
However, due to their ability to adapt their
shape to respond to changing circumstances,
they show great potential for application in
responsive building skins. This research aims
at fully understanding the behavior of these
types of structures in order to determine to
what extent they are appropriate for use in
a responsive building skin. Digital modeling
(with Grasshopper and Rhino) as well as
physical modeling is an essential part of the
study. Figure 1 shows a parametric model of a
scissor structure with angulated scissor units.
Figure 2 shows the deployment of a physical
model of a scissor structure with translational
scissor units, arranged in a triangular grid and
combined with curved folded paper elements.
The final goal is to develop transformable
structural systems which improve the
performance and the practical application of
responsive building skins in the future.

From static to dynamic buildings

Responsive architecutre

TRANSFORM Aline Vergauwen

Responsive architecture can be described
as architecture that is able to adapt its
form, shape, colour, or other characteristics
responsively to changing conditions. With
mounting concerns over global climate
change and resource depletion, the need
for more sustainable and energy-efficient
buildings has never been higher. Therefore,
responsive technologies are, more and more,
incorporated into buildings to improve their
energy performance. The building envelope,
which acts as a transition between inside and
outside, has become a key factor in this matter.
Accordingly, many believe that the façade
of a building should further evolve towards a
(Climate) Responsive Building Skin. In order to
make the practical application of Responsive
Building Skins in the future possible, the fusion
of Façade Design, Intelligent Control Systems
and Structural Engineering is crucial. A lot of
research has been done on control systems
required to obtain responsive facades, but the
real challenge today is the development of a
new generation of components and structures
able to give the building envelope the required

FIG 2
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This PhD dissertation was aimed to verify
if the developed Re-Design for Change
concept was viable within the scope of
renovation of social apartment buildings,
but, in addition, it can be applied to other

building typologies. The methodological
steps taken in order to respond the overall
research questions are represented in
the flowchart in Figure 2. By answering
several sub questions, methodological
steps can be followed in order to reveal
if the re-design approach developed in
this research study is successful for the
defined research scope.

FIG 2: Representation of flowchart with methodological research steps

Anne Paduart

However, the lack of a holistic renovation
approach may cause this short-term problemsolving to encounter several future setbacks.
First, the question arises if these generally
applied ‘best solutions’ necessarily enclose
all answers to tackle future environmental

The PhD dissertation illustrates that
re-design of buildings for change is a
complex topic influenced by design
factors (e.g. reversibility of assembly
techniques, selection of reusable
materials, preassembly of components),
evaluation factors (environmental impacts
and financial cost) and contextual factors
(e.g. regulatory framework of residential
buildings, dimensional grids in existing
building context).
Currently applied renovation solutions
were analysed and evaluated using multi
criteria analysis based on use of reuse
and disassembly design strategies,
revealing their restrictions when it comes
to dealing with change in the (near) future.
An alternative design and materialisation
of building assemblies is proposed using
reversible detailing techniques and
introducing disassembly and component
reuse in compliance with the current
legal framework. These solutions are
composed using basic building elements,
which are standardised as in a kit-of-parts
system like Meccano. This makes any
future replacement or upgrade process
possible in a non-destructive way without
adding to the waste stream such as
conventional building solutions.
The influence of a 4D approach is
evaluated over the total life cycle of a
building using an integrated approach for
both environmental and financial aspects,
introducing Life Cycle Assessment (LCA)
and Life Cycle Costing (LCC). The
developed research methodology was
applied on a representative case study
for renovation of social housing of the 70s
in Brussels. The results of this analysis
reveal that ‘Re-design for Change’ can
be a crucial addition to the energetic
renovation of today. As a result, the
‘Re-design for Change’ approach in this
study reveals and illustrates how future
resource demand and waste production
can be reduced over the total building
life cycle as a complement to current low
carbon strategies.

TRANSFORM

A large amount of (social) housing projects
was built on large scale before the 1970s, in
a time where fossil fuels were still cheap and
abundant and global warming was unheard
of. This explains why today, in an era in
which we have to face up new environmental
challenges, these residential buildings
are well-known for their excessive energy
consumption in addition to their outdated
living comfort. Renovation of our existing
building stock is a key strategy towards
sustainability of our built environment.
Today’s renovation buildings are being
upgraded according to environmental and
health problems known today: whilst the
operational energy consumption is currently
pushed down to near-zero and passive
standard levels, the user comfort is upgraded
to contemporary norms by adding the best
technical solutions available.

problems concerning resource depletion
and waste production.
In addition, future building upgrade, functional
alterations and radical building transformations
are not anticipated although they inevitably
take place due to demographic changes such as fluctuating size, family composition
and age structure of the average household
- and future policy revisions in the framework
of the European Energy Performance of
Buildings Directives.
To anticipate these uncertainties and tackle
the environmental impacts associated
with each of these intervention processes,
dynamic renovation concepts must be
incorporated, moving away from the current
once-off design of finished building ‘end’
products. As a main objective, this PhD
proposes an alternative renovation approach
based on a 4 Dimensional Design Strategy
(4D) developed at the ARCH department
of the Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Accordingly, the concept of ‘Re-design
for Change’ was introduced in this PhD
dissertation, in order to enable buildings to
deal with change over their building life cycle,
thereby tackling the excessive resource
consumption and waste production - typical
for the contemporary way of building. By
incorporating the time parameter as variable
design parameter, future building scenarios
can be better anticipated.

Re-design for change

Re-design for change:
A 4 Dimensional renovation approach
towards a dynamic and sustainable
building stock

FIG 1: Design of dynamic building assemblies
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Due to a considerable amount of DIY involved
in making the components, geometric
imperfections could not be avoided. But
it can be concluded that the overall dome
structure has a certain tolerance for this type
of imperfections, as the final deployed result
was certainly satisfactory.

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

The deployment was very smooth: due to a
lightweight construction, the deployment is
easily performed with three people. Although
little precautions are taken to minimise the
friction, the overall deployment process was
very satisfactory (FIG 4).

In approximately two hours the dome was
assembled, during which the structure
is very movable. In the beginning, it was
hard to position the components in their
required position. However, towards the
end, the dome gained in stiffness and the
ease of assembly increased exponentially,
culminating in a very stiff final configuration.
In contrast to manufacturing imperfections,
FIG 2: The simplified USC components

FIG 3: The hub joints as disc models with different layers

FIG 1 (left): The deployable scissor dome with all the SMG
participants

FIG 4 (right): The deployment process of the prototype
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Lara Alegria Mira

The USC concept is applied into a full-scale
deployable dome, which was built during the
workshop of the Transformable Structures
Study Group at the 7th International
Seminar of the IASS Structural Morphology
Group (SMG) in September 2011, at
Imperial College London (FIG 1). A full-scale
icosahedron dome with an approximate
span of 4 m was assembled. The goal was
to manufacture this prototype manually and

assembly imperfections were much more of
a hassle. Sometimes during the assembly,
it was necessary to disassemble a part
and correct certain mistakes. Deployable
structures are sensitive to assembly errors
leading to inferior deployment behaviour.

TRANSFORM

Deployable structures are capable of
transforming from a small, closed or stowed
configuration to a much larger, open or
deployed state. In architecture, the main
applications are temporary lightweight
and mobile structures. For these purposes
deployable scissor structures are most
effective. A multi-configurational Universal
Scissor Component (USC) has been
developed for designing scissor structures in
a generic way: the USC is used as a uniform
‘building block’ for a variety of configurations.
The structures can be disassembled and the
USC can then be reconfigured, enabling reuse (cfr. a kit-of-parts system).

as low-tech, low-budget as possible. For
that reason the components (FIG 2) and
joints (FIG 3) were built using wood (pine
laths or battens and laser cut MDF plate
elements), all fabricated at the æ-lab of our
department. The structure was not covered
with an enclosing surface or membrane,
neither loaded. The aim of the prototype was
to evaluate the manufacturing and assembly
process, to investigate to what extent the
introduced imperfections influence the overall
structure and to examine the deployment at
real scale for this sort of structures.

Feasibility of the universal scissor components

FEASIBILITY OF THE UNIVERSAL
SCISSOR COMPONENT:
BUILDING A FULL-SCALE DEPLOYABLE
DOME
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Ontwerpatelier: mens en aanpasbaarheid

Carl Vlaemminck

Bij wijze van introductie met het
ontwerp van een minimale woonplek
wordt gekozen voor een primaire
vorm van wonen: een tijdelijk verblijf
dat de basisactiviteiten van de
bewoner(s) optimaal ondersteunt.
Gebouwen en constructies staan
steeds in een context, en interageren
ermee. Wanneer die context verandert
(weersinvloeden,
functiewijziging,
verplaatsen naar nieuwe site,...)
dan dient de constructie aangepast
te worden aan die veranderende
omstandigheden. Dit proces kan
optimaal
ondersteund
worden
wanneer de constructie over een zeker
transformatiecapaciteit beschikt.
Een mogelijkheid om dat te
verwezenlijken is gebruik te maken
van vouwbare plaatstructuren (Eng:
rigid origami). Deze fascinerende
structuren zijn gebaseerd op de
eeuwenoude Japanse kunst van het
papiervouwen. In plaats van papier
wordt echter gebruik gemaakt van
stijve platen, textiel,… met discrete
dikte, waardoor ze als een volwaardige
shelterconstructie kunnen ingezet
worden die bestand is tegen weer en
wind.
De studenten exploreren eerst een
verscheidenheid aan vormen, op een
speelse , ongedwongen manier: door
papier te vouwen zodat het ‘blad’
uiteindelijk ‘structuur’ wordt. Nadien
wordt de vouwbare constructie een
echte architecturale enveloppe door
er een context, functies, materiaal
en technische detaillering aan toe te
voegen.

Aline Vergauwen
Niels De Temmerman, Ann Verdonck, Mieke Vandenbroucke

Opdracht 1: Een vouwbare shelter
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Opdracht 2:
Infobox duurzame materialen
Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol
van duurzaamheid. De normen waaraan kantoorgebouwen en woningen moeten voldoen
worden steeds strenger en nieuwe richtlijnen
volgen elkaar in hoog tempo op. Zo wordt
tegenwoordig de aandacht bijna uitsluitend
gefocust op de energieprestatie van een gebouw, als maat voor de duurzaamheid. Men
moet de technische installaties aanpassen
en men dient de nodige certificaten voor
te kunnen leggen om te bewijzen dat men
aan de norm voldoet. Maar is energie niet
slechts een deel van het verhaal?
“Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling
betekent het zuinig en verantwoord omspringen met grondstoffen zodat in de noden van
de huidige generatie kan voorzien worden
zonder dat de behoeften van de toekomstige
generaties in gevaar gebracht worden.” [vrij
naar: Brundtland 1987]

Laura Vanlerberghe

Evelyn Erauw

Echte, volledig duurzame oplossingen trachten alle factoren in overweging te nemen die
een invloed hebben op het al dan niet duurzaam zijn van een gebouw. Een belangrijke
invloedsfactor is het materiaal waaruit een
gebouw is opgetrokken.
Van welke grondstoffen zijn de materialen
gemaakt? Zijn ze belastend voor het milieu?
Werden ze lokaal geproduceerd of ergens
ver weg? Zijn de verbindingen omkeerbaar,
zodat aanpassing/transformatie mogelijk
wordt? Kan men materialen of zelfs componenten in een kringloop brengen, m.a.w. ze
hergebruiken of re-, up-, of downcyclen?
De focus van deze opdracht ligt daarom op
het materiaal. Er werd gevraagd een tijdelijke constructie te ontwerpen die dienst doet
als informatiepaviljoen voor duurzaam materiaalgebruik. Naast de info-activiteit bevat
het gebouw verder een eenvoudig woonvertrek voor de coördinator/curator van de activiteiten, met aandacht voor de privacy van
de bewoner.

Lien Dewit
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Integratie van’ Perspectieftekenen en
voorstellingstechnieken’
Een belangrijk ontwerpondersteunend opleidingsonderdeel is ‘Perspectieftekenen
en voorstellingstechnieken’. Hoewel dit een
zelfstandig vak is, worden de verworven
kennis en vaardigheden rechtstreeks aangewend in het ontwerpatelier, waardoor een
sterke interactie onstaat tussen de twee vakken. Hierbij wordt aangeleerd hoe de driedimensionele werkelijkheid kan worden weergegeven in een tweedimensionele tekening,
en dat met strakke, meetkundige precisie.
Isometrieën, 1-vluchtpuntsperspectief en
2-vluchtpuntsperspectief zijn tekentechnieken die, wanneer ze passend worden ingezet, de toeschouwer in staat stellen zich een
duidelijke driedimensioneel beeld te vormen
van hoe het voorgestelde ontwerp in werkelijkheid functioneert.
Ontwerpen is een proces van nadenken,
creëren, aftoetsen en bijsturen. Om dit proces te kunnen beheersen is een grafische
weergave ervan nodig onder de vorm van
ontwerpschetsen. Met de vrije hand worden
concepten getekend in de juiste maatverhouding, waardoor ze kunnen geëvalueerd
worden en bijgestuurd. Het leren tekenen
(met potlood) is essentieel en daar wordt bijgevolg veel aandacht aan besteed. Belangrijk 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 doorsneden, maatlijnen, enz).
In vele gevallen kan een driedimensionele
maquette een duidelijke meerwaarde betekenen om inzicht te krijgen in het ontwerp.
Uiteraard zijn mooi afgewerkte presentatiemaquettes een meerwaarde om de kwaliteiten van het architectuurontwerp te demonstreren, maar evengoed zijn werkmaquettes
nuttig om tijdens het ontwerpproces inzicht
te krijgen in de werking van het ontwerp.
Bepaalde technische onderdelen of verscheidene varianten van een ruimte-indeling
kunnen hierdoor in een vroeg stadium van
het ontwerpproces worden getest en bijgestuurd.
Linsy Raaffels
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The results of the whole research will be
formulated in guidelines to let the glass
cladding contribute to the overall structural
behaviour of 19th century glass roofs.
Questions to be answered are e.g.: which
glass and adhesive varieties can be used,
what are points of particular interest when
designing the connections, how are the
forces transferred between the glass plates
and what is the role of the original iron section
in all this? The monumental value of the glass
roof will define the possible intervention
grades during renovation. Architects and
engineers will get an insight in which a
kind of strengthening rates can be reached
dependent on this intervention grade.

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.

FIG 1: The Royal Glasshouses at Laeken, Brussels built between 1874 and 1905 by architect A. Balat (and finished
by H. Maquet and Ch. Girault after Balat’s dead)

FIG 2: Horizontally loaded model without glass plates

FIG 3: Horizontally loaded model with glass plates

FIG 4: Vertically loaded model without glass plates

FIG 5: Vertically loaded model with glass plates

FIG 3

FIG 6: Simple T-section with 4mm thick glass plates

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

FIG 7: Saint-Hubertus galleries, Brussels
(1847, architect J.-P. Cluysenaar)

RE-USE Leen Lauriks

The Industrial Revolution created new
building typologies like railway stations,
shopping arcades and palm houses (FIG 1).
A new architecture symbolism was
developed, applying iron and glass and the
new insights in statics. The iron and glass
architecture became a symbol for 19thcentury architecture. The iron production
underwent enormous changes during
the 19th century. On the contrary, the
manufacturing of glass stayed traditional.
However, applying iron in combination
with glass gave the impression that a new
material was invented. The slender sections,
high strength and form freedom of iron
dramatically expanded the architectural
possibilities of space and incidence of light.
When renovating 19th century glass roofs,
discussions are rising whether to replace
the single glass and whether to strengthen
the iron frame to fulfil to the stern presentday building codes. This research will use
the improved properties of and insights in
modern structural glass to give the 19th
century glass roofs enough strength, stiffness
and stability to fulfil the modern standards of
comfort and safety.
Already in the 19th century, builders were
aware of the structural capacities of glass
plates. John Claudius Loudon, an English
gardener, wrote about a specific glasshouse: “When the ironwork was put up,
before it was glazed, the slightest wind put
the whole of it in motion from the base to the
summit; (…) As soon as the glass was put in,
however, it was found to become perfectly
firm and strong, (…)” [Loudon, J. C. 1839.
An encyclopædia of cottage, farm and villa
architecture and furniture. p 980.]
The same principle is shown by models of a
basic single curved structure, with or without
glass plates (FIG 2-5). The models were
loaded both vertically and horizontally.
The difference in deformation between the
models with or without glass plates is eyecatching.

To make the glass cladding and the iron
frame structurally work together, an insight
in the construction techniques of these two
materials is desirable. An extensive literature
study of 19th century course books and
manuals was carried out. An iron glazing bar
shaped as simple T-section carrying glass
plates of 4 mm thickness sealed with putty
showed to be a representative connection
detail for 19th century glass roofs (FIG 6).
The connection between the glass plates
and the iron glazing bar has to be watertight.
Moreover, the connection also has to be able
to transfer forces between the iron and the
glass. The connection can be established
using a modern adhesive, modern filling
material or traditional linseed oil putty. One
example of each of these three materials
was experimentally tested for their structural
performance in glass-iron joints.
The contribution of the glass to the structural
behaviour of the roof will be simulated in a
finite element calculation software. The
Saint-Hubertus Galleries in Brussels (1847,
architect J.-P Cluysenaar) will be modelled
(FIG 7). This glass roof is a single curved
roof, covering a shopping gallery in the
centre of the city and strengthened during the
renovation in 1996. The influence of different
parameters on the contribution of the glass
will be under investigation. The thickness
of the glass plates (single vs. laminated vs.
double vs. double laminated glass), the load
conditions (in- and out-of-plane loads), the
geometry of the iron glazing bar and the
stiffness of the iron-glass connection (with
input from our own experiments) are selected
for the parameter study.

19th century iron and glass roofs: let the glass contribute!

During the 19th century, Belgium evolved
from an agricultural to an industrialised
society. The growing scientific knowledge
started in the 18th century was used
for inventions and discoveries in all
branches. The iron and glass architecture
was a typical phenomenon of this era of
the Industrial Revolution.
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After the First World War, Petroons moved to
Belgium and started working with Georges
Pays, a Walloon plasterer. The Italian granito
floor finish, in which little pieces of marble are
embedded in cement mortar and polished
afterwards, probably inspired Petroons
to create a similar façade finish. In 1928,
he experimented with domestic materials
like crushed bottles and waste of Marbrite
opalescent glass production as a first
introduction to the cimorné technique, which
was launched at the World’s Fair of 1930 in
Liège (Belgium). In 1931, he patented his
‘procédé de revêtement de construction’ in
Belgium, followed by a French patent (1932)
and two British patents (1933,1938).
About 20 kilometres from Petroons’ home in
Braine-l’Alleud, Marbrite Fauquez opalescent
glass was produced by S.A. Verreries de
Fauquez. Pierre Petroons probably visited
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Before the Second World War, Mr. Petroons
mainly plastered green and brown hues and
applied several Art Deco decorations. After
1945, Mr. Laurent Pays (son of Walloon
plasterer Georges Pays, fellow worker
of Petroons) realised more sober and
monochromatic grey and beige façades.
Bluish cimorné, like present at Petroons’
house, is quite rare.
According to its inventor, the cimorné
technique required only little preparation and
maintenance: it was ‘maintained and cleaned
by the washing action of rain.’ Cimorné
render allowed creating a uniform façade,
to cover up damage and to create a more
waterproof façade. Especially working class
houses were renewed and renovated with
cimorné, which explains the lack of builder’s
estimates and building specifications.
Nowadays, our young heritage including
Cimorné finish and Marbrite glass cladding
is threatened due to insufficient knowledge.
Foreign researchers face the same kind
of problems and try drawing attention to
modern materials like decorative renderings
and opalescent glasses. Before onsite
interventions can occur, both a broader and
more in-depth knowledge of these modern
materials must be gained.
The laboratory of KIK-IRPA (Royal Institute for Cultural
Heritage) contributed to this interdisciplinary study.

FIG 1: Part of the façade of Villa Nanu-Nanine is
covered up with cimorné render (arch. Louis Legein,
1936, De Panne).

FIG 2. Though the cimorné façade looks quite uniform
from a distance, it consists of a pigmented cement
mortar with embedded opalescent coloured glass
fragments.

FIG 3. Optical microscopy image of a cross-section of
a cimorné sample showing the different components:
(1) Marbrite glass fragment and (2) cement mortar
(KIK-IRPA).

Liesbeth Dekeyser

Cimorné (a contraction of ciment and orné)
refers to a ‘decorated cement’. Coloured
opalescent glass fragments were embedded
in a mass coloured or pigmented cement
mortar. This peculiar and typical Belgian
finish was developed and patented by Pierre
Petroons in the late 1920s.

Cimorné was up to 20 to 50% cheaper than
traditional finishes. This can be explained
by the use of raw materials, particularly
the re-use of Marbrite glass cullet and the
quick execution. A 40m² façade was carried
out by 3 or 4 men in 1 week. The Marbrite
department produced 30% of waste and
only a minor part of the waste was used to
be melted into the glass batch.

RE-USE

Cimorné renderings were developed by
craftsmen and are nowadays threatened by
damage such as cracks, ruptures, lichen,
vegetation, pollution, opaque deposits,
lacunas, loosening, etc. Its repair evokes a lot
of questions with respect to the composition
as well as the application technique. Hence
questions arise on how to deal with these
early 20th century heritage techniques
during restoration and how to restore and/or
repair these unique decorative claddings.

the factory and came across the coloured
Marbrite glass cullet for the first time. To
facilitate the re-melting process, Marbrite
waste was crushed and stored in wooden
trays until the same colour was produced
again. Mr. Petroons became inspired and
developed cimorné, a cladding that ensures
an ‘everlasting colour intensity’.

Cimorné, a peculiar Belgian Art Deco finish

Early 20th century heritage attracts
our attention and becomes subject of
many renovation campaigns. These are
often accomplished without a sufficient
knowledge of the craftsmanship inherent
to this recent heritage. Therefore,
incorrect decisions are made during
the renovation process, often with
an inaccurate treatment as outcome.
Consequently, unique masterpieces tend
to disappear or become damaged.
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Two schools of thought
Experiments carried out by William Fairbairn
from 1838 onwards on the structural
behaviour of riveted joints were the starting
point of the development of the theory and
design principles. The construction in the
UK of the Conway (1848) and Britannia
(1850) tubular bridges announced the early
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This research is funded by the Research Foundation –
Flanders (FWO Vlaanderen).

FIG 1

FIG 2: Distorted configurations of lap and strap butt
joints under tension forces: (top-left) single and (topright) double riveted single lap joint, (centre) double
riveted single strap butt joint (one cover plate),
(bottom) double riveted double strap butt joint (two
cover plates)

FIG 2

FIG 3: Design table of L. Aerts for strap butt joints:
(left) plate thickness ‘e’, (centre-left) rivet shank
diameter ‘d’, (centre-right) rivet pitch, (right) rivet
lap (Aerts, L. (1886). “Éléments pratiques de la
résistance des matériaux”, Louvain: Aug. Fonteyn)

BACK: Book published by W. Fairbairn in 1849 to assert
his personal point of view notably about the structural
behaviour of riveted joints (shear-type fasteners) (Fairbairn, W. (1849), “An account of the construction of the
Britannia and Conway tubular bridges, (…)”, London:
J. Weale & Longman, Brown, Green and Longmans)

FIG 3

FIG 4: Evolution of the ‘d/e’ ratio (1857 ; 1897 ;
>1900 ; 1929) in comparison with two practical rules
(constant values)

FIG 4
FIG 5
FIG 5: Arrangement of rivets according to Schwedler’s method for joints in single shear: the plates to
be joined were virtually subdivided into several strips
(with constant width ‘s’) each around a rivet.

FIG 5

Quentin Collette

Morphogenesis of the design principles
Before 1850, the design was largely based
on empirical knowledge. Geometrical
parameters, in particular the ‘d/e’ ratio (d: rivet
shank’s diameter; e: plates’ thickness) and
the pitch (the distance between two rivets),
conditioned the design of the joints. In most
cases, these kinds of rules of thumb were
specific for each builder without agreement
between different workshops. Even until the
1870-80s, the design methodology was still
empirical and showed inconsistencies (e.g.
calculation assumptions) (FIG 3).
In the decades around the turn of the 20th
century, the design approach became more
analytical. The influence of the scientific
knowledge on the building practice increased
but practical rules were still present within
the design process by reducing the number
of unknown parameters (FIG 4). The major
novelty was the use of formulas, for example:
the accurate calculation of the required number
of rivets ‘n’ which was a function of the applied
loads and the strength of the joint. Once the
parameter ‘n’ was calculated, the geometry
of the joint had to be defined (arrangement
and rivets’ spacing). On that subject, the
convenient and famous theory developed by
the German engineer J.W. Schwedler was
considered as a reference (FIG 5).
From the beginning of the 20th century
onwards, regulations and standards were
developed. More fundamentally, an additional
design criterion has been introduced next to
the shear strength, which was the diametrical
compression (‘bearing resistance’ in the
Eurocodes). This is the pressure applied by
the loaded joined plates (inner surface of the
rivet hole) on the rivet shank and vice versa.

FIG 1: Stress state of a single riveted double lap
joint: (top) the frictional strength is higher than the
external load ‘P’, (bottom) the loads are resisted only
by the shear strength via two shear planes

RE-USE

Bearing principle and joining typology
The bearing principle of a riveted joint results
from two combined effects: the friction grip
between the connected plates and the shear
strength of rivets. The external axial tension or
compression force applied on the plates is first
taken up by the frictional strength of the joint.
The frictional strength is originally provided
by the pressure applied by the rivet shank on
the plates, pinched towards each other by the
rivet heads, due to the prestressed state of
the rivet induced by its cooling (hot riveting).
As soon as the frictional strength of the joint
is exceeded, the forces are transmitted by the
shearing of the rivet shank (FIG 1).
Regarding the joining typology, it was
recommended to use single or double strap
butt joints or, in other words, splice joints with
one or two cover plate(s), respectively. In
particular, double strap butt joints were often
installed and chosen as the optimal choice,
given their doubly symmetric geometry
(FIG 2). This joining typology was known by
engineers to collapse at higher strength rates,
so the extra labour cost for the installation of
the cover plates was justified.

stirrings of a major theoretical quarrel in the
engineering world that led to two schools
of thought. Actually, the two designers
of theses bridges – W. Fairbairn and R.
Stephenson – had clashing theories about the
structural behaviour of riveted connections.
Fairbairn postulates that their resistance
was provided by the shear strength [BACK]
while Stephenson’s theory, on the contrary,
considers rivets as a friction-type fastener.
However, in practice, the predominant design
criterion was the shear strength, considered
as the most ‘rational’ one.

The design of riveted connections:
from empirical to analytical methods

The design of a riveted connection
involves a large number of parameters: the
mechanical properties of the materials, the
joining typology, and geometrical aspects.
In 1945, the American engineer A.E.
Richard de Jonge explained the following:
‘A riveted joint is a statically highly
indeterminate structure, the behavior of
which has baffled the investigators up
to the present time, i.e., for more than
one century’. This statement highlighting
the complex and little-known behaviour
of riveted connections is still reported
nowadays by researches and engineers
alike. The understanding of the original
design of these joints and their evolution
over time is an essential preliminary step
before undertaking any renovation project
of historical iron and steel structures.
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The importance of the laying of a dense
network of railways, starting in 1835, cannot
be underestimated as it encouraged large
productions in the entire country. At the same
time the production peak led to a sharp drop
in prices after the railroads were completed
in 1838. But more importantly, it had created
experience and knowledge for the workmen
and the ironworks.
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HAUTS FOURNEAUX / Blast furnace

THE IRON INDUSTRY
IN THE 18th CENTURY
FOURNEAUX / Furnace

AFFINERIES / Refinery

AFFINERIES / Refinery
FORGES / Smithy

MAKAS / Drop hammer

MAKAS / Drop hammer

PLATINERIES / Sheet metal works

PLATINERIES / Sheet metal works

FENDERIES /

FENDERIES /

CLOUTERIES / Nailery

CLOUTERIES / Nailery

FORGES A CANONS DE FUSIL / Gunmetal factory

FORGES A CANONS DE FUSIL / Gunmetal factory

THE IRON INDUSTRY
AROUND 1830

THE IRON INDUSTRY
AROUND 1896
HAUTS FOURNEAUX / Blast furnace

HAUTS FOURNEAUX / Blast furnace
FONDERIES / Foundry

FONDERIES / Foundry
FOURS A COKE / Coke oven

AFFINERIES / Refinery

LAMINOIRS ET FOURS A PUDDLER / Rolling mill and puddling furnace

FORGES / Smithy

ACIERIES / Steel works

MAKAS / Drop hammer

GROSSES FORGES /

PLATINERIES / Sheet metal works

CHAUDRONNERIE, CHARPENTES, BATEAUX / Boilerworks, trusses, ships

FENDERIES /

MACHINES DIVERSES / Various machines

CLOUTERIES / Nailery

MATERIEL DE CHEMIN DE FER / Railway equipment

TAILLANDERIES / Edge-toolmaking

BOULONNERIES / Bolt and nut works

FORGES A CANONS DE FUSIL / Gunmetal factory

CLOUTERIES / Nailery

ARMURIERS / Gunsmith

TREFILERIES / Wireworks

FOURS A PUDDLER / Puddling furnace

ARMURIERS / Gunsmith

LAMINOIRS / Rolling mill

MINES DE FER / Iron ore mines

Topography of the iron industry in the 17th and 18th century and in 1830 and 1896.
[Drawing by the authors, after Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, Liège, Cartes et Plans no 2395, 2396, 2397 and 2398]

This research is funded by the Research Foundation Flanders
(FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek).

Workmen in an 18th-century nail forge. A dog running in a wheel provides energy to blow the bellows.
[De Brabander, G. L., J. Gadisseur, R. Gobyn and J. Liébin, 1981. L’industrie en Belgique. Deux siècles d’évolution 1780-1980. Brussels: Crédit
communal de Belgique/Sociéte Nationale de Crédit à l’Industrie, p. 19]

Koen Verswijver

Evolution of the metal industry in Belgium
The metal industry in Belgium didn’t come
about overnight. Shallow layers of iron
ore were sufficient for Belgium to be selfsupporting until 1860, and to a smaller extent
for export to France. Combined with the
extraction of coals as energy supplier, these
were two main conditions for industrialization.
From the 14th century onwards, blast-furnaces
replaced bloomeries to reduce the iron ore.
Energy for the bellows was provided by water
mills, or at smaller shops by dogs running in
wheels. Production included weapons, nails
and agricultural equipment.

Foundries and forges on the map
In the 1900s, maps were drawn to present
Belgium’s industry and its industrial landscape.
One of these books is La Belgique Industrielle,
published in 1852-54 and containing 200
lithographs. Three other maps, illustrating the
topography of the iron industry in Belgium,
respectively in the 18th century, in 1830 and
in 1896 give a powerful insight in evolutions.
First of all, we see that the south region was
indeed the centre of production, and held that
position throughout the entire 19th century.
When comparing the three maps, it is clear
that smaller companies had disappeared
after the Second Industrial Revolution when
new techniques were fully adopted by the
ironworks. The maps did not provide data for
Flanders until 1896, so no conclusions can be
drawn there, except that apart from some light
regional spread, there was no concentration
of the iron industry.

THE IRON INDUSTRY
IN THE 17th CENTURY

FORGES / Smithy

RE-USE

The industrial landscape in Belgium
The Belgian industrial revolution was the
second to be, and the first on the European
continent. Not all of its industry was new
though. Industrials imported English or foreign
technology and perfected it, or sometimes
the industrials simply immigrated as William
Cockerill did after he fled England in 1797.
On other occasions British licences were
purchased or obtained illegally.

An inventory of Belgian foundries
To examine 19th-century Belgian foundries
and forges, an inventory of these workshops
and companies was made. For this list,
no previous research could be taken into
account, as there has never been any
previous comprehensive listing of foundries
and forges compiled. Only in the Netherlands
some inventories have been made in 1850,
1915 and in 2007. The latter is published on
the website of the Nederlands IJzermuseum.
No parallel research exists in Belgium but we
can get back to the kind of sources the Dutch
researchers used. For the Belgian list, the
following sources have been examined, e.g.
Inventaire visuel de l’architecture industrielle
à Bruxelles, Industriële archeologie in België,
Almanachs du Commerce et de l’Industrie
from 1822 onwards, and all the literature
that refers to any kind of workshop that was
relevant for architecture or engineering. As
such, other metals than cast or wrought iron
and steel have not been taken into account.

Belgian ironworks in the 19th century

During the first two decades after Belgium’s
independence in 1830, industrial production
in the new kingdom increased by 50 %.
Though at the eve of the Second Industrial
Revolution around 1850, this period cannot
be considered a breakthrough since largescale production was only to arrive with
the invention of the Bessemer convertor
in 1856. It resulted however into a different
kind of organization of ironworks with new
machinery providing more horsepower, as
well as new or improved working methods
like hammering, beating and rolling.
These supporting factors determined
production methods, as well as the
industrial environment: the number of
trade companies in traditional branches
of industry decreased and the remaining
ones turned into modern ironworks.
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In dit artikel wordt een model gepresenteerd
dat op basis van een beperkt aantal
karakteristieken (gezinsgrootte en woningtype) een voorspelling maakt van het
tijdsafhankelijk elektriciteitsverbruik. Het
model genereert stochastische tijdreeksen
met een tijdsresolutie van 10 minuten.
Gegevens
Het model is gebaseerd op het Belgisch
gecombineerd
tijdsbestedingsonderzoek
(TBO) en huishoudbudgetonderzoek (HBO)
van 2005, waarin Belgische gezinnen hun
locatie en activiteiten beschrijven gedurende
enkele dagen. De Belgische database bevat
6400 personen uit 3474 gezinnen. Naast
het TBO werd bij dezelfde gezinnen ook een
huishoudbudgetenquête afgenomen. Deze
enquête peilt hoofdzakelijk naar bestedingen
en inkomsten van de gezinnen, maar bevat
eveneens informatie over het woningtype, de
vloeroppervlakte en het bezit van een groot
aantal elektrische apparaten.
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Aanwezigheid is een nodige voorwaarde voor
het activiteitenmodel, waarin het voorkomen
van energieverbruikende activiteiten wordt
gemodelleerd. Deze activiteiten worden
vervolgens ingezet in het elektriciteitsmodel
voor huishoudapparaten, waar zowel het
activiteitsgebonden apparaatgebruik (bv.
televisie kijken) als het niet-activiteitsgebonden
apparaatgebruik (bv. bewaren van voedsel
in de koelkast) gemodelleerd wordt. Het
elektriciteitsmodel voor verlichting geeft een
schatting voor het elektriciteitsverbruik voor
kunstverlichting. Het elektriciteitsverbruik
voor de bereiding van sanitair warm water,
hulpenergie van de verwarmingsinstallatie
(ventilatoren, pompen, regelapparatuur)
en elektrische verwarming werden niet
in rekening gebracht. Ook zeer kleine
verbruikers zoals batterijladers en kleine
keukentoestellen werden buiten beschouwing
gelaten. Hieronder worden de afzonderlijke
modellen toegelicht.

FIG 1: aanwezigheidsmodel voor een eenpersoonsgezin op een weekdag

Resultaat en conclusie
Door het combineren van het elektriciteitsverbruik voor huishoudtoestellen en
verlichting kan het elektriciteitsverbruik
van gezinnen gemodelleerd worden
voor zowel individuele gezinnen als
voor een grotere steekproef. In figuur 2a
wordt een willekeurig resultaat getoond
voor een éénpersoonsgezin, wonend in
een appartement, op een weekdag in
januari. Figuur 2b toont het gemiddelde
elektriciteitsverbruik voor dit type gezin.
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan
de doelstelling om het gedragsgebonden
energieverbruik in woningen te doen
dalen. Het voorgestelde model wil met
accurate voorspellingen van het totale
energieverbruik een meer gerichte
feedback naar de gebruiker mogelijk
maken. Zo kan de benchmarking van een
gezin tegenover een representatieve groep
van gezinnen waardevol zijn om gebruikers
inzicht te geven in hun verbruik.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door InnovIris.

FIG 2: individueel (boven) en gemiddeld (onder) elektriciteitsverbruik van een eenpersoonsgezin

Dorien Aerts

De gedetailleerde modellering van de interne
warmtewinsten is een deelaspect van het
gebruikersgedrag. Deze modellering is
zowel bruikbaar in stationaire benaderingen
(huidige energieprestatieregelgeving) als in
dynamische energiebalanssimulaties.

Het energieverbruik van een woning is
nauw verbonden met de aanwezigheid van
personen in de woning. Door middel van een
aanwezigheidsmodel worden tijdreeksen
opgebouwd waarin de aanwezigheid van elk
van de gezinsleden beschreven wordt door
één van de drie mogelijke toestanden: (1)
afwezig, (2) aanwezig en niet actief (slapen)
of (3) aanwezig en actief. Om deze tijdreeksen
te construeren wordt er gebruik gemaakt
van de Markov Chain Monte Carlo methode
(MCMC). Dit houdt in dat voor elke simulatie
een Markov keten wordt gegenereerd, in
dit geval een tijdreeks, waarbij de toestand
tijdens de volgende tijdstap enkel afhankelijk
is van die tijdens de huidige tijdstap, en niet
de voorgaande tijdstappen. Elke overgang
tussen twee tijdstappen wordt bepaald door de
waarschijnlijkheid dat er verandering optreedt
bij de overgang tussen twee tijdstappen. In
figuur 1 wordt het resultaat van het gemiddeld
gesimuleerd aanwezigheidsprofiel getoond
van een éénpersoonsgezin op een weekdag
na 1000 simulaties.

RE-USE

De energieprestatie van gebouwen staat
erg hoog op de Europese agenda. In
Vlaanderen is sedert 2006 de Vlaamse
energieprestatieregelgeving van toepassing.
De berekeningsmethode laat toe om de
technische energieprestatie van woningen
op een objectieve manier te beoordelen,
maar gaat voorbij aan de belangrijke
invloed van het gebruikersgedrag op het
energieverbruik. Onderzoek toonde reeds
aan dat gebruikersgedrag een grote invloed
kan hebben op het energieverbruik. Dit uit
zich bijvoorbeeld in een grote variatie op het
energieverbruik in woningen met dezelfde
karakteristieken.

Model
Het Belgische TBO en HBO vormen de
basis voor een model dat toelaat om
probabilistische gegevens te genereren over
het elektriciteitsverbruik van gezinnen. Het
model maakt hierbij gebruik van gegevens
over aanwezigheid, activiteiten en apparaten.

Modellering van het elektriciteitsverbruik van gezinnen

Modellering van het elektriciteitsverbruik
van gezinnen op basis van
tijdsbestedingsonderzoek
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The semi-open summer rooms face to the
north of the courtyard, away from the sun and
in the shading side, while the winter rooms
with their glass doors, face to the south to
use maximum daylight. Winter rooms catch
the free heat of the sun during the day, to
store it in their thick (often 70-80 cm) brick
envelope with high thermal mass, to keep
the interiors warm at night. The mud brick is
used not only for absorbing and storing heat
or cold but also for thermal insulation.
A natural ventilation system with a wind
catcher or wind tower is integrated into these
systems. The wind catcher is installed on
the roof in order to provide fresh air into the
courtyards and rooms (FIG 2).
In summer, outdoor air enters the wind
catcher shaft at the windward side (FIG 3).

The overall aim of this research is to develop
a method for the analysis and optimization of
passive systems to design and construction
of energy efficient buildings. For this mean
there are some specific objectives:

FIG 3 : Air flow pattern in a wind tower

FIG 1: Position of central courtyard and
surrounding summer-winter rooms
-summer rooms in the south part
-winter rooms in the north part

- To reuse and optimize passive systems
features (wind towers, solar shading
elements, ground-coupled systems…)
- To develop new building concepts with
integration of passive systems to HVACsystems as well as renewable energy
strategies
This research is funded
by the Eco-Experiment Institute of Iran.
References:
- Roaf, S. 2008, The Traditional Technology Trap (2): More
lessons from the Windcatchers of Yazd, Proceedings of
the PLEA Conference, Dublin, and October.
- Safarzadeh, H.Bahadori M.N.2005, Passive cooling
effects of courtyards, Building and Environment 40 , pp.
89–104
- Heidari, S. Sharples, S. 2002. A comparative analysis of
short-term and long-term thermal comfort surveys in Iran,
Energy and Buildings, 34, pp. 607- 614.
- Montazeri .H et all.2010.Two-sided wind catcher
performance evaluation using experimental, numerical
and analytical

FIG 2 :Wind tower:
a. Wind tower structure
b. 3D model of wind tower channels

FIG 4: Natural ventilation of wind tower linked to the
summer rooms and courtyard
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Zhaleh Hedayat

The houses consist of a central courtyard
(typically 10 m* 20 m), surrounded by semiopen summer rooms and closed winter
rooms (FIG 1).

In this research, the performance of
these passive systems will be modeled
and optimized under different structural
parameters and environmental conditions.
The thermal conditions will be evaluated
using Computational Fluid Dynamic (CFD)
open source package - OpenFOAM softwareto predict thermal comfort. Furthermore,
the results of these numerical simulations
will be validated by wind tunnel tests and
experimental measurements.

RE-USE

Many traditional buildings around the
world are using passive systems and
renewable energy sources. In this study,
passive systems and structures for natural
ventilation, cooling and heating in Iran’s hot
and arid climate are evaluated in terms of
indoor and outdoor thermal comfort and
energy use. The potential for integration of
these passive systems in today’s design and
construction is analyzed. Case studies are
focused on 18th and 19th century traditional
courtyard houses in the city of Yazd in central
Iran which were designed and constructed
to maximize the passive cooling potential in
summer and the passive heating potential
in winter. These houses use no energy
sources other than sun and wind, and yet
they provide indoor and outdoor thermal
comfort in hot summers and cold winters.

Some air escapes from the leeward side and
the rest enters the rooms by vents 2 and 3.
This air flow continues through the courtyard
to provide evaporative cooling by the pool
and trees inside the courtyard (FIG 4). When
there is no wind or when the wind speed is
very low, the wind catcher uses the stack
effect. During the day, the air in the wind
catcher is heated as the sun hits the walls
of the wind catcher and cooler air from the
courtyard and summer rooms is thus drawn
into the channel. In winter, these vents and
openings are closed to prevent the cold air
enter the house.

Passive systems/structures in Iranian traditional architecture

In recent years, several studies have
been carried out in order to reduce the
energy consumption of buildings. One
solution is to evaluate passive energy
systems and structures in traditional
buildings which is a way to understand
how to minimize energy consumption of
today and future buildings.

35

In Belgium, most patents for wind cowls
were inventions. The inventors of wind cowls
were often craftsmen who developed their
new devices on a “trial and error” basis in
their own workplaces. Some designs were
revolving, others fixed. Wyman remarked
in 1848 that the great variety and constant
changes in design were proof that the
principles on which wind caps acted were
not well understood, and that more was
expected of them than they accomplished.

Wind caps and cowls
The wind cap or cowl prevented rain from
entering the chimneys, but also inhibited
counter flow and amplified the draught
by maximizing wind effect. As a separate
smoke channel was included in chimneys,
the cowl also prevented the re-entry of
smoke into the air channels. Although the
importance of wind cowls is often mentioned
and discussed in 19th-century manuals on
ventilation and heating, only few designs
are included in ventilation manuals and little
has been written on the different hypotheses
supporting the design, design parameters
and problems encountered by engineers.
Therefore, a survey of Belgian patents on
wind cowls and caps between 1830 and
1914 is carried out in search of additional
information.
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Different cowls were developed in the search
for optimal air flow in all weather conditions.
The extraction cowls were fixed or mobile,
but sometimes both extraction flues as
supply channels were included. These cowls
were mostly used without a heating device
or fan to enhance the air flow.

Contemporary techniques make it
possible to further investigate the
performance of basic wind cowls and to
better compare them. Wind tunnel tests
can be used and the performance of
ventilation systems as a whole can be
modelled, analysed and optimized using
computational fluid dynamics.
The wind cowls can then be re-used in
new hybrid ventilation systems when
renovating 19th-century buildings.
In this research, based on a study
of the 19th century heat and wind
driven ventilation system and their air
extraction elements, and a survey of
available contemporary hybrid ventilation
techniques, the low pressure ventilation
system will be modeled and optimized
using dynamic simulation and CFD
software, and tests in a wind tunnel.
This research is funded by the Institute for Innovation
by Science and Technology in Flanders (IWTVlaanderen)

Fixed extraction cowls could actively take
advantage of changing wind conditions, but
were very effective against counter flow. In
their most simple form, these caps consisted
of a horizontal element placed on top of the
chimney. Smoke flues were sometimes
integrated in the design. Asymmetric
shapes were developed for specific urban
conditions.
Mobile and revolving extraction cowls
actively anticipated winds. They could move
around one point to enhance suction and
avoid wind in the chimney, or accelerate the
air flow in the shaft by rotating around the
axis of the chimney.
The design methodology of most inventors
was one of trial and error. Even in the
19th century, scientists investigated and

FIG 3: Number of patents on wind cowls between
1830 and 1920 in Belgium

FIG 1: Rotor by Perron (Perron., 1865. Patentno.
18361, Belgium)

FIG 2: Chinese cap by Noualhier (Noualhier., 1868.
Patentno. 28546, Belgium)

Maaike van der Tempel

Heat- and wind- induced low- pressure
Systems
In the heat- and wind- induced low- pressure
systems
the
temperature
difference
between outdoor and indoor temperature
was increased, thus creating low- pressure
differences to induce an air flow in the
building to extract the foul air. In winter the
natural temperature difference between
interior and exterior air was sufficient to
supply fresh air and to extract the used air
from the rooms, but this was not the case in
summer. Heating elements were introduced
into the duct system to induce an adequate
draught in the air channels.
Although the temperature difference was
the main source of air displacement, the
flow was also influenced by wind. An air
extraction element on the roof of the building
was added to the ventilation system.

compared the performance of different
devices. They concluded that although
the effect is limited, wind caps contribute
to the ventilation system. When studying
the performance of former ventilation
systems, the wind cowl must therefore
be included.

RE-USE

Over a period of 84 years, 276 devices
were patented in Belgium. In the graph, the
inventions, improvements and importations
patented in Belgium on wind caps and
cowls are visualized. The time line shows
that during the 19th-century chimney caps
were constantly being worked on, and many
devices were patented. This appears to
have been the case internationally, as this
conclusion was also arrived at by Billings in
1893.
A rise in patent numbers is seen at the end of
the 19th and beginning of the 20th century.

Wind cowls in 19th century ventilation systems in Belgium

At the beginning
inleidende
tekst
of the 19th century,
health, hygiene and the wellbeing of
main text body.
dwellers
became important. Adequate
ventilation
was by
recognized
a key
This
research is funded
the Institute foras
Innovation
by
element
Science
andin
Technology
a hygienic
in Flanders
environment.
(IWT-Vlaanderen).
To ensure sufficient air change rate
in large buildings, two main artificial
ventilation methods were developed:
mechanical ventilation systems, which
include fans and ventilators, and heatand wind- induced, low- pressure
ventilation systems or forced ventilation
by heating and wind.
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Brickwork Mapping
The gatehouse in its present state has
a rectangular floor and consists of three
bays and two storeys under a pitched roof.
The walls are built in brick masonry with
predominantly hand-moulded, coal-fired

timber core sample
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Construction assessment
The structure assessment was substantial
to gain insight into the stability problems
of the construction. The coherence of the
gatehouse is heavily affected by lacunas
and cracking of the masonry and dry rot of
the wooden structure. Different elements
in the façades of the building reflect an
important inclination. In order to estimate
this inclination factor, the geometry of
some elements was measured in detail.
The forward tilt of both the western
façade and the column in the north façade
indicates a lack of horizontal coherence
of the building due to rotten beam-ends
of the binders. The floor of the hall is
declining towards the west side over a
distance of two meters in consequence
of dry rot of a load-bearing support of this
floor. The soil and core drillings point out a
mild to moderate packed sand or clay and
loamy sand at the foundation feed of the
old buttresses. Raising the foundations on
the virgin soil shows that the construction
of the moat is executed simultaneously or
later as the oldest phase of the gateway.
Building phasing
A comparative statement of all information,
obtained from the construction history
of the building, brickwork mapping,
dendrochronological
analysis
and
assessment of the construction, resulted
in the refining of the building phases.
The stone passage of the first phase
can be dated in the middle of the 13th
century (between 1253 and 1270) based
on the results of the Dendrochronological

analysis together with the diagnostic
findings from the brickwork research.
This stone passage evolved into a
through building by the construction of the
basement, half-story and first floor, which
initially is limited to the dimensions of the
underlying half-story. At that time, a first
latrine was built and the attic was used
for storage of grain or hay. Also based
on the brickwork mapping, this second
construction phase is dated between
1270 and 1370.
In a subsequent third phase, the first
floor was extended, implying that this
floor was positioned lower than the
original round arches. This explains the
insertion of the basket-handled arches in
the south and north wall and the fillings
of the zone between the two arches. It
seems likely that at that time the fireplace
was introduced and that a new latrine in
the west wall of the hall replaced the old
latrine. The dating of this third construction
phase, putting into use the entire first floor
is less evident. Stylistically, the fireplace w
dated in the 15th century.
Finally, a last building phase was identified,
namely the construction of the staircase
turret and all 20th century interventions and
adjustments. This phase is dated between
1612 and 1996. The dendrochronological
analysis of the truss indicate a date in the
middle of the 16th century, which perfectly
fits in the restoration campaigns during the
late 16th - early 17th century, confirmed by
the accounts found in the State Archives
of Ghent.
Conclusion
During this investigation, all construction
traces and architectural elements of the
gatehouse were recorded and extensively
surveyed. Research of the construction
history of the gate, mapping of the
brickwork, dendrochronological analysis
and construction assessment were
carried out. Based on the new information
from this survey, together with the known
sources, a relative building phasing was
defined. In preparation to the restoration,
the jigsaw of the realization and evolution
of this unique construction could be
unraveled furthermore.

Ann Verdonck, Marjolein Deceuninck

Preleminary investigations
In preparation to the on-site investigation,
a historic research was conducted. This
yielded information is mainly based on
original accounts, found in the State Archive
of Ghent, photographic reporting from,
amongst others, the Royal Institute for
Cultural Heritage and comparative literature
studies. The on-site investigation started with
the survey of the gateway, using traditional
and digital equipment. Detailed drawings
are indispensable to document the present
condition of this medieval building to obtain
insight into the construction and its evolution.

Dendrochronological analysis
Representative oak samples were taken from
the cross-beams and trusses of the three
oldest construction phases. For the oldest
phase an enclosed timber core sample of a
buttress was considered for analysis. The
wood from the second construction phase
is represented by a cross-beam in the halfstorey and for the third phase, samples were
lifted from the truss and the cross-beam above
the passage. The samples were prepared
according to standard dendrochronological
methods (Pilcher, J.R. 1990) and the annual
ring widths were measured with a specially
designed measurement setup. A computer
application assisted the synchronization of the
annual ring measurements, with a date index
calculated for the statistically most reliable
positions between the measurement and
reference curves. The measurement of the
oldest sample is perfectly dated on the basis
of the East Belgian reference curves and
1253 was defined as the exploitation date of
the tree. The sample from the second phase
has many annual rings but identification into

the reference curves was unfortunately
not possible. The two samples from the
third phase were dated in the late16th
century.

RE-USE

The Huysmans Farm is located in Eeklo, a
village in the Flemish Region of Belgium. The
rectangular farmyard with moat is accessible
through a remarkable medieval gateway. Since
the memorandum charter is missing, there is a
fascinating discourse going on in the literature
concerning the construction date of the site
and not in the least about the establishment
of the gatehouse. All the more reason why
to get clarity regarding the realisation and
evolution of this mysterious archway through
additional research. Therefore, preliminary
research was carried out, focussing on the
construction history of the building, brickwork
mapping, dendrochronological analysis and
assessment of the construction.

bricks of various sizes. The features (size,
colour, bond, mortar and pointing) of about
eight brick types were monitored.
The oldest type is a cloister-brick with
dimensions of approximately 29-30 x 14
x 7,5 cm in an irregular Flemish bond, with
alternating layers of Tournai limestone.
Observations of ancient construction traces
and building joints confirm the statement of
Romano Tondat that the original structure is
a modest brick doorway with a passage for
farmhouse carts and one for pedestrians. The
brickwork, used in this oldest development
stage, consists exclusively of cloister-bricks
and Tournai limestone. Based on these
typical features, the masonry could be dated
in the late 13th century (ca. 1270).

The medieval gateway of the Huysmans farm (Eeklo, Belgium)

construction history of the
medieval gateway of the huysmans
farm (eeklo, belgium): a result of
monitoring
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In het ontwerpproces is rekening gehouden
met substantiële aspecten zoals het
compact
bouwen
(energieverliezen,
bergingen en circulatie als bufferzones,
materiaalgebruik, onderhoud en kostprijs
versus de compactheid); multi-functionaliteit
en inrichtbaarheid van ruimtes (flexibel
bouwen); materiaalgebruik en –keuze
in functie van standaardisatie; logische
draagstructuren, enz.
Het vak CAD is geimplementeerd in
het Ontwerpatelier waarbij de plannen
gedigitaliseerd werden en de nieuwe
interventies gevisualiseerd zijn op realistische
foto’s van het schip.
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Jolien Vervloet

Astrud De Cock

2
De opdracht omhelst de herbestemming
van de spits als een tijdelijke huisvesting
met
een
daaraan
gekoppelde
multifunctionele ruimte voor workshops,
tentoonstellingen en optredens. Er zijn
minstens drie woongelegenheden voor
twee personen geconcipieerd in relatie tot
de multifunctionele ruimte (kunstenaars en
muzikanten in residentie). Deze tijdelijke
infrastructuur is omkeerbaar met respect
voor het casco van het schip. De troeven
van de spits, bijvoorbeeld de stalen spanten,
werden maximaal uitgespeeld in de nieuwe
interventie. Naar de omgeving en kade is
de nieuwe functie gecommuniceerd door
een kijkbox, vitrine,... te introduceren.

2IA

Siemen Goetschalckx

Het Ontwerpatelier van 2e bachelor staat
traditiegetrouw in het teken van habitat en
erfgoed. In een eerste oefening is gewerkt
rond de reconversie van een sleepspits
Bon Crédit uit 1897. Destijds gebeurde de
verplaatsing langs trekwegen met mankracht of met behulp van paarden en ezels.
De opbouw van het schip is een combinatie
van overwegend ijzer (klinknagelverbinding
van ijzeren romp en spanten) en hout (roer
en luiken). Het schip zonder motor heeft
afmetingen van ca. 38 meter lengte op
ca. 5 meter breedte. Centraal op het dek
bevindt zich de cabine die gebruikt werd
als woonaccommodatie voor de schipper
en zijn familie. Het schip ligt momenteel
te Gent langs het kanaal Gent-Oostende
en de beschermingsprocedure als varend
erfgoed is opgestart.

Ontwerpatelier:
habitat en erfgoed
De
Ecobox & Reconversie
van de Paolo-kerk

FLOATING BOX
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RECONVERSIE
ABDIJSCHUUR
T E N B O G A E R D E (KOKSIJDE)
In de tweede oefening is gewerkt rond de herstructurering en het hergebruik van de 12e
eeuwse Abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde),
het invloedrijkste uithof van de Duinenabdij.
Vandaag is de abdijhoeve een onderdeel van
het Abdijmuseum Ten Duinen. De omwalde
en ommuurde site, ontsloten door een poortgebouw, bestaat uit de stallingenvleugel, de
monumentale cisterciënzerschuur, de abdijkerk en de abtswoning. Deze opdracht richt
zich op de monumentale cisterciënzerschuur,
vermoedelijk in oorsprong een vierbeukig
volume. Deze langsschuur is opgetrokken
uit tien traveeën onder zadeldak, nog grotendeels gemetseld met moefen (veldovensteen
met uitzonderlijk groot baksteenformaat van
ca. 300 x 140 x 70 mm). De langse gevels
zijn verstevigd door middel van steunberen
en in de westgevel zijn nog restanten aanwezig van een baksteenfries met overkragende
rondboogjes.

Ellen De Smedt
Astrud De Cock

De abdijschuur is voor deze oefening herbestemd tot jeugdherberg. Bij deze vorm van
gemeenschappelijk wonen wordt gepoogd
om verblijfsfuncties te koppelen aan een
aantal gemeenschappelijke functies met als
doel de sociale cohesie te versterken. De
enveloppe en footprint van de abdijschuur en
zijn context lenen zich uitstekend voor een
dergelijke woonvorm en bovendien wordt het
bestaand waardevol patrimonium gerecupereerd en gerevitaliseerd.
Deze jeugdherberg diende te beschikken
over 80 bedden in 18 kamers. Verder werd er
rekening gehouden met de inrichting van een
onthaal, ontmoetingsruimte, ontbijtruimte met
keuken, een tweetal vergaderruimten, bergingen. Er is ook een aparte woonunit voorzien
voor de beheerder van de jeugdherberg. Ook
is de buitenruimte op een kwalitatieve manier
aangepakt in relatie tot het project en de historische site.
Het vak Bouwtechnologie II is geïmplementeerd in het Ontwerpatelier waar is ingezoomd op de technische uitwerking van het
concept.

Watertoren in Tienen

42

43

Jonathan Vazquez Rodriguez

Isabelle Selleslag

Karolien Verelst

Jolien Vervloet

44

Siemen Goetschalckx

Tara Rottiers

45

Concept of a foldable dome (Contex-T)

Large scale prototype of an inflated grid shell under
vertical loading (Helmut Verschooren)

Concept of an emergency shelter with inflatable structural
components (Matthias Moyaert)

Experimental investigation of a foldable membrane panel

Fabric formwork
The experience on the form-finding and
analysis of membrane structures is being
applied in research and educational projects
on fabric formwork (see yearbook 20092010 and 2010-2011).
Scale model of a grid shell under vertical loading (Helmut Verschooren)
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Pneumatic and tensairity structures
The master theses on inflatable disaster
relief shelters and pneumatic grid shells
build further on the experience gained in
PhD research on inflatable and Tensairity
structures. After all, research is currently
being conducted on ‘deployable Tensairity
structures’ and ‘emergency shelters for
disaster relief’. This latter subject is part of a
European project called S(p)eedkits.
The project is investigating rapid deployable
kits as seeds for self-recovery in disaster
affected sites. A multidisciplinary team,
consisting
of
different
organizations
throughout Europe, will develop a new
emergency system of modular rapid
deployable shelters, facilities and medical
care. The kits must be transportable, modular
and adaptable, must have a low cost and
must be high-tech in their conception but
low-tech in use. The S(P)EEDKITS project
will develop novel ‘kits’ that can be prepositioned and mobilized more quickly and
easily than existing ones. More on this
project on page 48.

Bending-active structures
The Lightweight Structures Lab is
participating actively in the new study
group ‘Active Bending’ (Part of the IASS
Structural Morphology Group (WG15)).
This study group aims at uniting
structural engineering researchers and
practitioners that share the approach of
exploiting elastic bending as a means to
generate novel curved geometries and
structures from initially straight or planar
building elements.
The main focus of the researchers of
the Lightweight Structures Lab will be
the implementation of Bending Activecomponents in spatial structures. More
precisely, the form-finding, design and
analysis of bending-active components in
membrane structures will be investigated
by means of developing design tools and
conducting experiments and numerical
simulations.

LIGHTWEIGHT

Membrane structures and kinematic
form-active structures
The Lightweight Structures Lab has many
years of experience in the field of research in
membrane structures throughout numerous
master and PhD theses, and by participating
actively in international organizations
(TensiNet, IASS, Eurocodes for membrane
structures) and European research projects
(Context-T, S(p)eedkits).
The topics of the master theses this academic
year covered a wide range of topics: the
sheltering of heritage sites, the redesign
of industrial frame tents, the design and
analysis of low-tech disaster shelters and
pneumatic grid shells. The biaxial behaviour
of membranes and their application in
membrane structures was investigated in
two master theses in collaboration with the
department of VUB-MeMC (Danny Van
Hemelrijck) and the UGent-MMS (Wim Van
Paepegem).

This collaboration will also be continued and
intensified with the upcoming FWO-project
‘Kinematic Form Active Structures’ (4 years –
3 PhD students). In this project, our expertise
on the design and analysis of reconfigurable
membrane structures (gained from PhD
theses and the European Contex-T project)
will be applied and enlarged by means of
experimental and numerical investigations
of such adaptable lightweight structures.
This topic on ‘kinematic form-active
structures’ was also investigated in the
optional course ‘Workshop Lightweight
Structures’ in 2010-2011. The students’
work ‘A foldable construction’ participated
in the Student Steel Price 2010-2011 and
has been nominated! A steel foldable frame
as supporting structure for a retractable
membrane was investigated and optimized
by the students.

Research in Lightweight Structures

Architectural and structural engineering
are subject to an ongoing process of
optimization. The search for lighter, more
efficient and more performing structural
systems is and has always been an
essential part of this process.
Achieving lightness is a complex task which
equally and simultaneously addresses the
knowledge, ability and experience as well
as the fantasy and intuition of a dedicated
architect or engineer. Lightweight structures
challenge the boundaries set by static
and dynamic structural theories. Cutting
edge materials and complicated threedimensional shapes dare our calculating
and manufacturing procedures and put
our technological capabilities to the test.
Lightweight structures give expression
to ingenious and efficient concepts and
thereby contribute to the visualization of
contemporary architectural space.
The research group “Lightweight Structures
Lab” contributes with a wide range of
research topics to the further development
of the form-finding and structural design of
lightweight structures. A number of topics are
being investigated: membrane structures,
kinematic form-active structures, pneumatic
/ Tensairity structures, fabric-formwork and
bending-active structures.
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FIG 2: Rebuilding an affected site after a disaster strikes.
Ref: J., Ashmore, D., Aubrey, T., Corsellis, H., Gloor, P.,
Manfield, Transitional shelter guidelines, Shelter Centre,
http://sheltercentre.org
FIG 3: The transitional approach in sheltering.
Ref: J., Ashmore, D., Aubrey, T., Corsellis, H., Gloor, P.,
Manfield, Transitional shelter guidelines, Shelter Centre,
http://sheltercentre.org
FIG 4: A possible shelter kit solution based on the
research done by Ir. Arch. Jan Roekens

FIG 2

FIG 1

The project started March 1st 2012 and will end on February
28, 2016.
This project is a collaboration between : Centexbel (BE),
Shelter Research Unit (LU), Netherlands Red Cross
(NL), Sioen Industries (BE), Vrije Universiteit Brussel
(BE), Technische Universiteit Eindhoven (NL), Politecnico
di Milano(IT), De Mobiele Fabriek (NL), Waste (NL),
Practica (NL), D’Appolonia (IT), Internationales Biogas und
Bioenergie Kompetenzzentrum (DE), Millson BV (NL), MSF
Nederland (NL) and Norwegian Refugee Council (NO).
This research is funded by the European commission.
Project number: 284931.

FIG 4

FIG 3

Jan Roekens, Marijke Mollaert

Rebuilding an affected site
In the process of rebuilding an affected site,
three different periods can be distinguished:
‘temporary’, ‘transitional’ and ‘permanent’.
The temporary period begins at the moment
that the disaster strikes. Quick and performing
shelter solutions are needed on site in the
first 24 hours to cover the basic needs for the
affected people. These shelters need to be as
light as possible, must have a straightforward
set-up and must be transportable.
The transitional period starts a few weeks
after the disaster. The main goal of this
period is to provide more robust shelter units
which can be adapted to more permanent
solutions later on.
The permanent period is the conclusion of
the whole sheltering process. The transitional
shelters will be converted to permanent
houses, suited for each families’ needs.
It is also at the end of this period that the
humanitarian organisations stop their disaster
relief and switch over, if it is necessary, to
more development aid (FIG 3).

The developed kits should provide
infrastructure for different purposes, e.g.
a hospital, a communication centre, water
facilities or sanitation units. In this project,
four different basic shelter kits will be
designed and analyzed:
- A lightweight safe house unit: this shelter
gives coverage for the very first hours and
need to be deployed by the communities
- A collective unit: a shelter which can be
used for diverse purposes
- A family house unit: this shelter will be used
in the transitional period and later, it can
be referred to as the first version of a real
house
- A robust warehouse unit: a somewhat larger
shelter for the humanitarian organizations,
it can be used for storage, offices, medical
centers, etc.

FIG 1: The basic needs of a shelter.
Ref: J.Ashmore,Tents: a guide to the use and logistics
of family tents in humanitarian relief, United Nations
Publication, OCHA ref nr. OCHA/ESB/2004/19

LIGHTWEIGHT

Sheltering
A decent habitable shelter is a must on
every disaster affected site. In such a way
that it protects its inhabitants from the harsh
external weather conditions, creates a safe
environment and restores the dignity of the
affected people (FIG 1). It is not just an item
that is send and distributed on site, but it
is a well maintained process of rebuilding
people’s homes from the first stage of
temporary shelters until the more permanent
houses (FIG 2).

The project S(P)EEDKITS
The main goal of this research is to develop
rapid deployable kits as seeds for selfrecovery in disaster affected sites. The VUB
alongside different organizations throughout
Europe will develop a new emergency
system of modular rapid deployable shelters,
facilities and medical care. The emphasis
of this project lies on the mediate relief of
the affected people, thus in the temporary
period. The newly developed kits must be
transportable, modular and adaptable, must
have a low cost and must be high-tech in
their conception but low-tech in use (FIG 4).
Current shelter solutions will be scanned with
regard to large transportation volumes and/
or heavy weight. Based on this knowledge,
new concepts will be developed to drastically
reduce the transportation volume and weight.
The goal of these kits will be to provide
temporary infrastructure, to establish the
necessary temporary services and to limit
the damage to economic and social fabrics.

S(P)EEDKITS Rapid deployable kits as seeds for self recovery

Many disasters, both nature and manmade, render countless people homeless
without any medical care, sufficient and
clean water, food, decent sanitation or
energy supply. Different humanitarian
organisations (NGO’s) work around the
clock to help and rebuild these affected
sites. The different NGO’s worldwide send
different emergency response units, with
each their field of expertise, to the affected
site. Along these units different relief kits
will be distributed to the refugees. Such
a kit usually consists of: food/water,
cooking tools, medical care and shelters.
The emphasis of this research lies on this
last topic: Disaster relief shelters.
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Analyse woonbebouwing Maastricht (arch. W. van den
Bergh, J. Janssen)

Evy Slabbinck

Stan Van Moer / Nico Vanneste
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Stan Van Moer / Nico Vanneste
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Haike Apelt, Stefan Braun

Anouk Geypen / Marijke Tondeur
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Assemblages maquettes eindpresentatie

Ontwerpatelier: stad en architectuur

Projectlocatie Oudaan / Antwerpen

ARCHITECTUUR VAN DE STAD,
OUDAAN 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 binnenstad in Antwerpen.
Het wordt begrensd door de Oudaan,
de Kammenstraat, de Everdijstraat en
de Korte Gasthuisstraat. Binnen het
bestaande, morfologisch relatief homogene
stadsweefsel, dat van bouwblokken en
duidelijk gedefinieerde openbare ruimte
gevormt wordt, is het projectgebied een
uitzondering. Om ruimte te maken voor
een nieuw Administratief Centrum werd na
de tweede wereldoorlog het grootste deel
van het historisch gegroeide bouwblok
gesloopt. Van de ambitieuze plannen,
die burgermeester Lode Craeybecks met
dit gebied had, kon slechts één gebouw
worden gerealiseerd. Dit markante gebouw,
de huidige politietoren (Renaat Braem),
is onderdeel geworden van de silhouette
van de stad. 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 projectgebied
bestudeerd en relevante aanknopingspunten
voor het ontwerp gezocht. Op basis
van analyses en vooroefeningen wordt
een stedenbouwkundig plan voor het
projectgebied ontwikkeld. De wens tot
verdichting enerzijds en doorwaadbaarheid
van het gebied anderzijds vormt een
bijzondere uitdaging. Het stadsontwerp
dient met de bestaande stad te
communiceren, nieuwe samenhangen te
creëren, en zodoende aan de stad voort te
bouwen. Vorm en karakter van de openbare
ruimtes spelen hierbij een centrale rol.
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SEMESTER 2
Met de kennis over het stedenbouwkundig
ontwerp wordt in het tweede semester
het project verder ontwikkeld tot en met
materialisering en detail. Het gaat erom,
de ideeën over de stad nu in het ontwerp
van het gebouw te concretiseren. Op
zoek naar hun onderlinge relatie stelt
zich daarmee de vraag, of (en hoe) met
architectuur stad gemaakt kan worden. De
in het eerste semester door steeds twee
studenten ontwikkelde stedenbouwkundig
plannen worden individueel architectonisch
(structureel, ruimtelijk en materieel) verder
uitgewerkt. De deelplannen ontmoeten
elkaar uiteindelijk weer in het ontwerp van
de openbare ruimte, waarbij het ontwerp van
de gevel een sleutelrol speelt.
De
stapsgewijze
opbouw
van
de
ontwerpopdracht (van stadsruimte tot detail)
weerspiegelt de verschillende prioriteiten
binnen het ontwerp (gemeten aan de stad)
en geeft tegelijkertijd de verschillende
schaalniveau’s
van
duurzaamheid
(levensduur) weer. Dit begint in het
eerste semester bij de inplanting van het
bouwvolume, gevolgd door ontsluiting,
structuur en principiële gevelopbouw, en
wordt in het tweede semester voortgezet
door materialisering, ruimtelijke indeling,
technieken en afwerking. Deze studie wordt
ondersteund en gevoed door projectanalyses,
tussenoefeningen en tekststudies, die zowel
de algemene kennis zullen verrijken, als ook
individuele zwaartepunten binnen het project
mogelijk maken.

Wim Van Humbeeck, Mimount Ajnaou

Stan Van Moer / Nico Vanneste

Nico Vanneste

OVERZICHT OEFENINGEN
semester 1
1 - analyse van de situatie
2 - vooroefening: stadsruimtelijk scenario
3 - vooroefening: atmosferisch scenario
4 - projectanalyses: stadsruimtelijke opzet
5 - ONTWERPOPGAVE:
stedenbouwkundig ontwerp
semester 2
6 - projectanalyses: woningtypes, gevelopbouw, draagstructuur
7 - tussenoefening: tektoniek van de gevel
8 - ONTWERPOPGAVE: architectonisch
ontwerp
Stan Van Moer
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Wim Van Humbeeck
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Marianne De Fossé / Anne-Marie Dekeyser

Marianne De Fossé
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Evy Slabbinck / Jimmy Colliers

Evy Slabbinck / Jimmy Colliers
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Hoe kan bewonersparticipatie relevant
zijn voor het ontwerp van (publieke)
gebouwen? Willen bewoners bij elk
project participeren en hoe ver willen
ze gaan? In het kader van de cursus
‘Architectuuractualia in een kritisch
historisch perspectief’ (MA2, docente
Inge Bertels) zocht Dorien De Mey naar
de pro’s en contra’s. Om het onderzoek
tastbaar te maken werden twee projecten
onder de loep genomen: het Gentse
gerechtsgebouw, waarbij de bewoners
van bij de aanvang participeerden in het
ontwerpproces, en de herontwikkeling
van de Antwerpse Kievitwijk, waar de
bewoners zelf inspraak afdwongen. In
functie daarvan ging Dorien De Mey in
gesprek met Erik Spiesschaert, lid van
het Gentse buurtcomité Rabot, én Manu
Claeys, woordvoerder van de Antwerpse
buurtvereniging De Ploeg en vandaag
vooral bekend als de drijvende kracht
achter stRaten-generaal. Dit artikel gaat
echter slechts in op enkele aspecten van
haar onderzoek. Wie interesse heeft in het
volledige artikel, kan mailen naar inge.
bertels@vub.ac.be.
In België komt bewonersparticipatie slechts
stilaan op de politieke beleidsagenda. In
de ons omringende landen (e.g. Frankrijk,
Duitsland), maar ook in de Verenigde Staten
bestaat de praktijk al enkele decennia.
Initieel lag daarbij sterk de nadruk op de rol
die publieke architectuur in de gemeenschap
kan of moet spelen. Binnen community
design en/of social architecture werd
dan ook erg veel belang gehecht aan het
ontwerpen ‘voor’ en ‘door’ de gemeenschap
(H. Sanoff, 2000). Geleidelijk vond er
echter een verschuiven plaats naar user
participation, waarbij de klemtoon op de
gemeenschap wegvalt en de (toekomstige)
gebruikers - een moeilijk te definiëren groep
- van een gebouw sterker op het voorplan
treden en waardoor buurtbewoners vaak
uit het gezichtsveld verdwenen. Recent
verscheen er nogal wat (internationaal)
onderzoek waarbij theoretische modellen
naar voor worden geschoven als richtlijn
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voor een gefaseerde gebruikersparticipatie
(e.g. Maarten Zwemmer, Per Anke Jensen of
Rosita Steltenpool). Deze modellen hebben
vandaag de dag hun doeltreffendheid in de
praktijk nog niet bewezen en het blijft ook
maar de vraag of het complex overlegproces
dat participatie uiteindelijk is zich wel in
een dergelijk stappenplan laat gieten. In de
praktijk verlopen participatietrajecten immers
niet lineair (in tegenstelling tot Zwemmers
model). Bovendien kan men zich vragen
stellen bij de hiërarchie die wordt gelegd
tussen de verschillende gebruikers. Waar in
het ontwerpproces horen bewoners thuis?
Is hun mening meer of minder relevant dan
die van de andere actoren? Waar stopt de
participatie en wordt het project overgenomen
door experts (architecten e.d.)? Is participatie
belangrijker bij het ontwikkelen van
(publieke) gebouwen of de openbare ruimte,
bij renovatie of bij nieuwbouw, bij private of
publieke gebouwen?
Dat deze vragen niet éénduidig beantwoord
kunnen worden, komt sterk tot uiting in de
reacties van de geïnterviewden. De Gentse
bewonersgroep focuste vooral op de publieke
ruimte en niet zozeer op het architecturale
project. Zo ijverden ze bijvoorbeeld steeds
voor een zo klein mogelijk bouwvolume,
met het oog op een maximum aan openbare
ruimte voor hun buurt. Voor Erik Spiesschaert
eindigt daar dan ook ‘een geslaagde
participatie… de verdere uitwerking en
invulling van het project is voor de experts’.
Manu Claeys is echter een andere mening
toegedaan. Voor hem ligt juist de klemtoon
op het architecturale project, omdat dit
bepaalt hoe een omgeving werkt. Ook
voor hem is inspraak vooral wenselijk in de
conceptfase van het ontwerp: ‘Meedenken
over de algemene principes en concepten
van een gebouw is van groter belang dan de
specifieke uitwerking ervan’.
Voor de opdrachtgevers en ontwerpers
betekent het betrekken van bewoners in (alle
of enkele fasen van) het architectuurproject
vaak een beduidend langer en economisch
minder rendabel ontwerpproces, juist omwille
van de tijdsinvestering die een dergelijk
intens overleg vereist. Juan Diaz Bordenave
(1994) heeft het zelfs over ‘participationitis’,
waarmee hij doelt op het misbruik van de
term ‘participatie’. Alsof het betekent dat ‘alles

moet gecheckt worden bij iedereen voor
elke beslissing genomen wordt’. Andere
onderzoekers, zoals Alastair Blyth (2010),
zijn van mening dat deze tijdsinvestering
juist wel economisch rendabel is omdat
bewonersparticipatie bij aanvang van een
project een inhoudelijke meerwaarde biedt
en zonder twijfel minder tijdsrovend is dan
– al dan niet gedwongen - aanpassingen
in een latere fase van het ontwerp of de
realisatie. Ook Sofie Schoeters, die bij
AG Stadsplanning Antwerpen rond de
ontwikkeling van de Kievitwijk werkt, is
hiervan overtuigd. Een tweede mogelijk
nadeel van bewonersparticipatie is het
verschil in communicatiemethode tussen
bewoners en bijvoorbeeld architecten.
De communicatiemiddelen die deze
laatste gebruiken (plannen, snedes, 3Dbeelden, vakjargon,…) dienen aangepast
te worden aan de taal van de bewoners
om te vermijden dat zich een kloof vormt
bij het overleg. Anderzijds is het van
groot belang dat bewoners hun visies
op zodanige manier kunnen verwoorden
naar architecten toe dat misverstanden
worden vermeden. Het gevaar is immers
groot dat zowel bewoners, als architecten
in een vroeg stadium worden ontmoedigd
en ze het overleg stop zetten. Toch hoeven
de verschillende communicatietechnieken
niet per definitie met elkaar in conflict
te treden, maar kunnen ze zelfs helpen
om de andere partij nieuwe inzichten te
verschaffen. Zo geeft de visualisatie van
een project aan de hand van 3D-beelden
bewoners een groter ruimtelijk inzicht
dat hen de gelegenheid geeft om zelf
nieuwe ideeën te genereren. Die kunnen
op hun beurt het bestaande concept van
de architect verbeteren. In Scandinavië
heeft men dat idee naar een hoger niveau
gebracht: om toekomstige gebruikers (en
bij uitbreiding buurtbewoners) nauwer te
betrekken bij een ontwerpproces, konden
zij aan de hand van computersimulaties
verschillende scenario’s van alledaagse
activiteiten testen. Dit helpt niet alleen
om hen een beter begrip van het ontwerp
te geven, maar ook om discussies te
starten met architecten, bijvoorbeeld
omtrent het gebruik van het gebouw,
die tot nieuwe concepten kunnen leiden.
Ook de geïnterviewden benadrukten
de rol van communicatietechnieken en

-methodes in het overlegproces. Vooral
voor Manu Claeys is het essentieel
dat in hun buurtcomité leden met een
specifieke
architectuurachtergrond
(e.g. B-architecten) aanwezig zijn. Zij
beschikken immers niet alleen over
afdoende kennis, maar ook over het
juiste jargon waardoor verwarring rond
ontwerpintenties kan worden vermeden.
Tot
slot
kan
bewonersparticipatie
bijdragen tot een (grotere) aanvaarding
van een gebouw door zijn omgeving:
‘De betrokkenheid van bewoners bij het
ontwerp werkt [volgens VMX Architecten]
ook door in de manier waarop zij het
gebouw later gaan gebruiken. ‘Zij
begrijpen mijn keuzes. …En ze hebben
het concept door. Daardoor is het meer
hun eigen gebouw. Dat zorgt voor
een andere mentaliteit. Ze zijn minder
anonieme consumenten en meer
betrokken burgers’ (http://www.nul20.nl/
issue41/1vdp_3, laatst geconsulteerd
18/11/2011). Deze stelling impliceert
dat bewonersparticipatie per definitie
bijdraagt aan een betere aanvaarding van
het gebouw, of sterker nog tot een ‘ideaal
eindontwerp’. De Gentse en Antwerpse
bewonerscomités delen deze visie niet:
‘Het is mogelijk, maar men mag er als
architect niet van uitgaan’.
Hoewel het uiteenzetten van beide
cases ons (als architecten) enig inzicht
verschaft in hoe bewoners de relevantie
van participatie zien, is het duidelijk dat
ervaringen steeds projectgebonden zijn.
Bovendien is bewonersparticipatie in
België nog maar erg recent, waardoor niet
alle aspecten van participatie gekend zijn.
Door in de toekomst vaker in te zetten op
participatiebeleid zullen nieuwe facetten
aan het licht komen waaruit de relevantie
van participatie zal blijken, maar ook kan
bijgestuurd worden zodat het verder ten
volle benut kan worden om tot een breed
gedragen, kwaliteitsvolle architectuur te
komen.

ARCHITECTUURACTUALIA IN KRITISCH HISTORISCH PERSPECTIEF
Dorien De Mey, Inge Bertels

‘Participatie of participationitis’? Enkele
reflecties
over
bewonersparticipatie
bij het tot stand komen van publieke
architectuur
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De laatste jaren steeg de nodige dikte van
het isolatiepakket. Als dit isolatiepakket
wordt aangebracht tegen de dragende
metselwerkwand, de traditionele manier
van bouwen in België, geeft dit aanleiding
tot een grotere wanddikte en dus een
verlies van de beschikbare binnenruimte.
Houtskeletbouw biedt het voordeel dat de
holle ruimten tussen de dragende verticale
wandstijlen kunnen opgevuld worden met
thermische isolatie en zo kan de totale
wanddikte verminderen, in vergelijking met
een dragende metselwerkwand, waar de
thermische isolatie een meerdikte oplevert.
In het kader van het vak ‘Actuele
ontwikkelingen’ aan de VUB
en het
‘Seminarie bouwtechnisch concept’ aan
de PHL bestudeerden masterstudenten de
recente evolutie in het gebruik van hout en
samengesteld hout voor constructies aan
de hand van bezoeken aan gebouwen,
aan bedrijven en de analyse van recent
uitgevoerde projecten.
Het bedrijf Jonckheere Wood te Mollem
lichtte het gamma aan samengesteld hout
van Finnforest toe en de bouwmethodes die
ze hanteren. In passiefwoningen worden
de wandstijlen, die vroeger in volhout
uitgevoerd werden, nu vervangen door
FJI elementen. Een FJI element is een
I – profiel dat opgebouwd is uit een OSB
lijfplaat en flenzen uit Kerto, samengesteld
uit fineerlagen van 3mm dik. Om de
thermische isolatie van het houten I-element
te verhogen kan op voorhand een isolerend
materiaal aangebracht worden tegen het lijf.
De grote ruimte tussen de stijlen (24 cm of 30
cm) die dan beschikbaar is wordt opgespoten
met thermische isolatie (cellulosevlokken). In
de sociale woonblok L’Espoir te Molenbeek
zijn deze FJI wandstijlen met een dikte
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Naast de houtskeletbouw worden ook de
massieve panelen meer en meer gebruikt.
Bij het gebruik van massieve panelen
dient er opnieuw een isolatiepakket
aangebracht te worden, het voordeel van
de grote diktevermindering valt hier dus
weg. Anderzijds kan het isolatiepakket
wel verminderd worden omdat een
houten massieve wand van nature een
bepaalde thermische weerstand heeft.
Het belangrijkste voordeel is de snelheid
waarmee gewerkt kan worden omdat de
panelen in grote elementen naar de werf
worden getransporteerd. Ook is het een
droge bouwmethode.
Tijdens de tweedaagse studiereis bezochten
we onder andere het cultuurhuis De Kamers
in Nederland om de ruimtelijkheid en de
sfeer van dergelijke toepassing in levende
lijve te ondervinden.

Opbouw van de houten gevel met FJI-stijlen.
Passiefschool IMMI te Anderlecht (2006-2009). [Arch.
Trait Architects, Jonckheere Wood]
Cultuurhuis De Kamers in Amersfoort

Kanaalplaatelement in hout [Lignatur©]

Binnenzicht cultuurhuis De Kamers. De onafgewerkte
massieve wanden uit Lenotec en vloerelementen uit
Lignatur kenmerken de ruimte. (Nov 2011)

Houten I-ligger met betere thermische prestaties door
het aanbrengen van een isolerende houtwolplaat
tegen de lijfplaat [Steico©]

Ine Wouters, Maria Leus (PHL)

Het aantal woningen dat in België volgens
de methode van de houtskeletbouw
opgetrokken wordt stijgt. Dit heeft onder
meer te maken met de strengere eisen
die gesteld worden aan de thermische
isolatie en de luchtdichtheid van de
bouwschil.

van 24cm gebruikt. De totale dikte van
de buitenwand bedraagt 37 cm (inclusief
24cm isolatie). De wandopbouw van de
passiefschool IMMI in Anderlecht gebruikt
FJI stijlen van 30cm, zodat de totale
wanddikte 40cm bedraagt.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Van houtskeletbouw naar
houtmassiefbouw
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Om de achtergrond van het gebouw
te begrijpen, houden we halt bij het
gemeentearchief. Het merendeel van het
bouwdossier is doorheen de jaren verloren
gegaan en we moeten het stellen met één
plan. Dit plan getiteld ‘Patronage St. Servais,
annexé à ma demande d’autorisation de
bâtir’ bevat zowel een inplanting, een
grondplan als een snede doorheen het
gebouw. De stempel ‘vu pour être annexé
à notre ordonnance’ vermeldt de datum 17
maart 1894.
Met deze informatie in handen brengen we
een bezoek aan het gebouw. De zaal ligt
ingesloten in een bouwblok. Ondanks zijn
drie blinde gevels, baadt de zaal in het licht.
Het opgetilde dak en de grote raampartijen
in de zuid-oost georiënteerde gevel trekken
het natuurlijk daglicht de ruimte binnen.
Architectuur en structuur zijn versmolten
in dit gebouw. De luchtige metaalstructuur
brengt de belasting van het dak in een
vloeiende beging over naar de gietijzeren
kolommen. Zijdelingse galerijen laten een
gevarieerd zicht op het podium toe.
Dit soort metalen spanten, waarbij de
bovenflens het zadeldak volgt en de
onderflens een ingeschreven cirkel is, werd
in de tweede helft van de negentiende
eeuw ingezet als architecturale oplossing
voor het overspannen van bescheiden
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Tijdens het studiebezoek meten de studenten
de globale structuur op en analyseren ze
de dragende elementen. Het plan uit 1894
blijkt niet overeen te stemmen met de
werkelijk uitgevoerde metaalstructuur; de
geometrie van het spant van de galerijen
verschilt. Tijdens het 120-jarig bestaan van
het gebouw bleef de metalen draagstructuur
intact, ze is origineel en in goede staat.
Gewapend met de afmetingen van de
structuur en de dimensies van de gebruikte
profielen modelleerden de studenten een
vereenvoudigd 2D-model van het metalen
hoofdspant in het berekeningsprogramma
Scia Engineering om de vervormingen en
de spanningen in het spant te bepalen.
Rekening houdend met het eigengewicht
van het dak en de wind-, sneeuw- en
gebruiksbelasting die er op zal aangrijpen
worden maximale spanningen van 210 N/
mm² vastgesteld. Indien de draagstructuur
uit staal is opgebouwd kan deze spanning
opgenomen worden. Rond de eeuwwisseling
werd het merendeel van de structuren
echter nog in het minder sterkere smeedijzer
gebouwd. Verder materiaalonderzoek dringt
zich dus op.
De goede staat van de metaalstructuur houdt
een nieuwe herbestemming dus niet tegen,
maar een materiaalcontrole is aangeraden
alvorens de opfrissingswerken te starten.
(*) Een vroeg voorbeeld is de overspanning van de
overdekte binnenplaats van de school Cooremans, in
1878-80 gebouwd door architect Emile Janlet. Andere
voorbeelden zijn het dakspant van de school Les étangs
te Elsene (1880-3, arch. L. Delbove), de Sint-Gorikshallen
(1881, arch. A. Vanderheggen), de school J.J. Michel in
Sint-Gillis (1891-92, arch. E. Quétin) en ten slotte de school
in de Gallaitstraat te Schaarbeek in 1895-98 gebouwd door
de gemeentearchitect Henri Jaumot.

Fragment uit het plan ‘Patronage St. Servais’ 17
maart 1894 (Archief Schaarbeek)

Studenten analyseren het gebouw en de structurele
componenten

Feestzaal Patronage St.Servais te Schaarbeek

2D-modellering van het middenspant in Scia
Engineering. Doorbuiging tgv eigengewicht en
windbelasing (Yoram Dierick)

Fragment uit het plan ‘Patronage St. Servais’ 17
maart 1894 (Archief Schaarbeek)

Ine Wouters, Quentin Collette

Achter de gevel van een conciërgewoning
in de Goossensstraat te Schaarbeek wacht
een negentiende eeuwse zaal op een nieuwe
bestemming. De zaal deed in het verleden
dienst als feestzaal en werd enkele jaren
geleden gekocht door een bouwpromotor.
De nieuwe ontwikkelaar wil het complex
herbestemmen tot woongelegenheden.
Het gewest formuleerde opmerkingen bij
de ingediende bouwaanvraag voor de
herbestemming van de feestzaal, gezien
de opdeling van de ruimte in verschillende
wooneenheden
de
karakteristieke
architectuur verloren zou doen gaan.
Terwijl het betrokken architectuurbureau
Accarain-Bouillot zich terug achter de
tekentafel zet, onderzoeken de eerste
masterstudenten
deze
opmerkelijke
metaalstructuur in het kader van het vak
‘Structural Renovation Techniques’.

ruimtes. In de opengewerkte hoeken van het
spantbeen werden profielen aangebracht
om verbindingspunten te creëren tussen
boven- en onderflens. De manier waarop
deze verbindingen uitgevoerd werden
evolueerde doorheen de 19de eeuw. Een
analyse van de metalen dakspanten van
de Brusselse modelscholen (1870-1920)
toont aan dat de cirkelvormige motieven,
die in de beginperiode gebruikt werden,
later vervangen werden door rechtlijnige
staven(*). De dakspanten van de scholen
die na 1895 ontworpen werden, bevatten de
strakker ogende vakwerken.

STRUCTURAL RENOVATION TECHNIQUES

Terug feesten in Schaarbeek?
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Deze tuinwijk met zijn diversiteit aan
gebouwen, ontworpen door verschillende
architecten met een persoonlijke visie is
een ideale case om in groep te analyseren.
Elke groep selecteert een architect en
diens ontwerp voor verdere analyse. Naast
de architecten Hoste, Pompe, Hoeben en
Rubbers, wordt ook de stedenbouwkundige
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Deze analyse resulteert in een goed
onderbouwd en volledig dossier over elk
van de typologieën aanwezig in de tuinwijk
Kapelleveld en geeft de studenten inzicht in
het toegepaste materiaal- en kleurgebruik,
vormconcepten, structuur, context, historie,
stedenbouwkundige visies, in situ opmetingen,
… Hun vaardigheden inzake bouwhistorisch
onderzoek en worden aangescherpt.

Analyse van de plattegrond van woningen
type I en II, ontworpen door architect
Hoeben.
- Collage van alle typologieën, opgetekend
door de studenten die de wijk in zijn
geheel en de visie van Van Der Swaelmen
analyseerden.
- Keltische bekisting, toegepast in de
woningen ontworpen door Huib Hoste.
- Doorheen de jaren verbouwde woning met
nieuw buitenschrijnwerk (links) en woning
met gereconstrueerd kleurenpalet van het
buitenschrijnwerk (rechts).

In een tweede opdracht wordt het
aspect licht afgetoetst. Licht is één van
de belangrijkste elementen binnen de
architectuur. Zonder licht zou geen kleur
en geen ruimte visueel waarneembaar
zijn. Enerzijds is er het functionele aspect: de
kwantiteit licht die nodig is om een bepaalde
taak uit te voeren. Anderzijds is er het
kwalitatieve aspect waarbij licht gebruikt wordt

om ‘architectuur te maken’. Licht staat niet
los van materialisatie en textuur. Enerzijds
krijgen materialen hun verschijningsvorm
door het aanwezige licht. Materialen
kunnen er dan ook volledig anders uitzien
in verschillende lichtcondities. Anderzijds
wordt de aanwezigheid van licht getoond
door textuur en schaduwwerking aanwezig
in de materialen.

Ann Verdonck, Liesbeth Dekeyser

Huib Hoste (1881-1957) was een Belgisch
architect, ontwerper en stedenbouwkundige
die tussen 1921-1928 ook de sociale woonwijk
Klein Rusland te Zelzate, een gelijkaardige
tuinwijkproject, realiseerde.
Antoine Pompe (1873-1980) was architect
en spilfiguur in de ontstaansgeschiedenis
van de Moderne Beweging in België. Hij
verdedigde een architectuur van de rede en
het gevoel en wees zowel de imitatie van
modellen uit het verleden als de dogmatische
stellingen van de Internationale Stijl van de
hand.
François Hoeben (1896-1969) was architect
en stedenbouwkundige. Hij startte zijn
carrière als stedenbouwkundige van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek (1921). Hij
ontwierp er de tuinwijk Moortebeek in 1922.
Verder kennen we Hoeben als ontwerper
van tal van woningen, fabrieken, scholen,
tentoonstellingspaviljoenen en openbare
infrastructuurwerken.
Paul Rubbers (1900-1985) was architect
en betrokken bij de Moderne Beweging in
België. Na 1925 nam hij afscheid van het
radicalisme van de avant-garde en richtte
zich bijna uitsluitend op de huisvesting in de
Brusselse regio.

visie en uitwerking van Van Der Swaelmen
onderzocht. Naast een inleidende studie over
het oeuvre van de gekozen architect en de
context en periode waarin de woning werd
gebouwd, wordt ook de algemene (bouw)
historie van het pand an sich uitgespit.
Hierbij gaan de studenten op zoek naar
archiefmateriaal zoals plannen, foto’s,
bestekteksten, briefwisseling, enz.
Hun
persoonlijke en hedendaagse fotoreportage
vervolledigt het bronnenmateriaal. Vervolgens
worden de bestaande plannen en sneden of
eigen opmetingsplannen geanalyseerd en
worden items zoals circulatie, organisatie,
orientatie,
structuur,
materiaalgebruik,
kleurgebruik, detaillering, … beoordeeld.
Hierbij verliezen de onderzoekers het
vormconcept en de compositieprincipes van
de woning niet uit het oog.

BEELD, VORM EN KLEUR, 2IA

In een eerste opdracht analyseren de
studenten de tuinwijk Kapelleveld (19231926). Een gebied met veel potentieel
ten noorden en zuiden van de Emile
Vandervelde Laan te Sint-LambrechtsWoluwe (Brussel) wordt ontwikkeld tussen
1923 en 1926 door stedenbouwkundige
Louis Van der Swaelmen. Hij coördineert
de oprichting van de Coöperatieve Société
Coöpérative locale des Habitations à Bon
Marché de Kappelleveld en selecteert een
team van bekwame architecten.
Huib Hoste en de befaamde figuur Antoine
Pompe maken deel uit van het team, de
jongere generatie architecten wordt er
vertegenwoordigd door Jean François
Hoeben en Paul Rubbers.
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Form-active structures
Het ontwerpen en bouwen met gespannen
textiel wordt onderwezen aan de studenten
van 3e Bachelor en 1e Master. De hoorcolleges
behandelen volgende topics : de historische
situering, technisch textiel, vormbepaling
van evenwichtsvormen, drukbogen en
schalen, kabel- en membraanconstructies,
‘tensegrity’
constructies,
theoretische
handberekeningen en computersimulaties.
Tijdens de werkcolleges worden aan de
hand van kleine deelopdrachten en een
eindopdracht
lichtgewichtstructuren en
membraanconstructies
ontworpen en
geanalyseerd.
Spatial Structures: design and analysis
Tijdens het opleidingsonderdeel ‘Spatial
Structures: design and analysis’ worden de
studenten 1e Master vertrouwd gemaakt met
verschillende soorten ruimtelijke structuren. Zo
wordt tijdens hoorcolleges en workshops het
ontwerpen en vervaardigen van pneumatische
structuren, membraanstructuren, koepels,
drukschalen,
textielbekisting,
buigzame
structuren, gridshells enz. aangeleerd, alsook
het inzicht in het structureel gedrag van deze
bijzondere constructies. Als eindopdracht
ontwerpen en analyseren de studenten zelf
een ruimtelijke structuur.
Twee externe gastsprekers (en tevens
alumni van onze vakgroep) hebben dit
academiejaar hun expertise gedeeld met de
studenten. Professor Philippe Block (ETHZürich, BLOCK research group) heeft tijdens
een lezing en een workshop het ontwerpen
en berekenen van drukschalen toegelicht,
alsook het leren begrijpen en analyseren van
historische constructies. Kenny Verbeeck
(project-ingenieur bij Ney & Partners) heeft de
praktijk een stuk dichter gebracht door heel
wat projecten uitvoerig toe te lichten. Het hele
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proces van wedstrijdfase, via berekening tot
de oplevering werd besproken en gaf een blik
achter de schermen van het tot stand komen
van hun ‘award-winning’ constructies.
Workshop Lightweight Structures
Lightweight structures: do it yourself!
Studenten uit de 1e en 2e Master kunnen
kiezen voor het keuzeopleidingsonderdeel
“Workshop Lightweight Structures”, waar met
een team enthousiaste studenten altijd iets
verder gegaan wordt dan gewoonlijk ... Dat
werd reeds bewezen tijdens vorige edities van
dit keuzevak en was ook dit academiejaar weer
het geval. Dit jaar hadden de 12 studenten die
zich inschreven voor het keuzevak een unieke
kans en uitdaging: tijdens deze workshop
werd - in twee teams - een lichtgewicht
opblaasbare constructie ontworpen volledig
gedetailleerd, gemodelleerd, gefabriceerd en
... gebouwd!
Inderdaad. In dit keuzeopleidingsonderdeel
draait het om het doormaken van het hele
proces: van het prille begin - het uitdenken
en ontwerpen - tot en met het bouwen
van de constructie. Het thema waarrond
dit academiejaar gewerkt werd luidde
‘opblaasbare constructies’.
Tijdens de eerste weken werden de studenten
vertrouwd gemaakt met dit thema aan de
hand van theorielessen, het bestuderen van
gebouwde voorbeelden, en het bespreken
van eigen ontwerpen. Botsten we tegen de
grenzen van onze kennis, dan diende het
vervaardigen en bestuderen van maquettes
en prototypes om ons nieuwe inzichten te
verschaffen. Na enkele weken van ontwerpen
en overleggen werden finaal twee ontwerpen
geselecteerd om verder uit te werken:
‘gridshell’ en ‘modulAIR’.
Het project ‘gridshell’ is een zgn. gridshell
bestaande uit opgeblaasde buizen en
is geïnspireerd op het studentenproject
PlusMinus (Institute for Lightweight Structures
and
Conceptual
Design,
universiteit
Stuttgart). De studenten verdiepten zich in
het ontwerpen en berekenen van gridshells,
het experimenteel onderzoeken van het
structureel gedrag van de opblaasbare buizen
en het ontwikkelen en laten vervaardigen van
de verbindingen en eindstukken. Finaal werd
een prototype op schaal gebouwd op de

vakgroep ARCH. Opmerkelijk en smakelijk
detail: in plaats van zelf luchtdichte buizen
te vervaardigen met gespecialiseerde
apparatuur, werd gebruik gemaakt van
een low-tech oplossing: de buizen zijn
afkomstig uit de voedingsindustrie en
worden gebruikt voor de vervaardiging van
vleeswaren zoals salami’s.
Het project ‘modulAIR’ is een opblaasbare
gekromde modulaire wand. De constructie
bestaat uit een aaneenschakeling
van identieke patronen die zodanig
ontworpen zijn dat ze de kromming van
de structuur genereren. Er is heel wat
onderzoek gedaan naar het knippatroon,
voornamelijk door middel van kleine
opblaasbare schaalmodellen vervaardigd
door de studenten. Voor de fabricage
van het finale prototype van ‘modulAIR’
is er samengewerkt met een industriële
partner, CARPRO. In nauw overleg is
de materialisatie en wijze van fabricage
uitvoerig besproken. De fabricage zelf
heeft de industriële partner voor zijn
rekening genomen. Ook deze lichtgewicht
structuur werd finaal door de studenten
zelf opgebouwd op de vakgroep ARCH.
Ook dit jaar kan weer besloten worden
dat ‘Workshop Lightweight Structures’
een boeiende en leerrijke uitdaging was.
Het in team samenwerken aan een project
dat de hele fase van ontwerp tot fabricage
doormaakt is immers niet alledaags! Op
naar volgend jaar!
Met dank aan
De expertise en hulp van Harry Buskes
(Carpro), David Holten (Mehler Texnologies
GmbH), Kris Françoys (De Keyser NV),
Daniël Debondt, Gabriël Van Den Nest en
Frans Boulpaep (MEMC). De assistentie
van Jan Roekens, Aline Vergauwen, Lara
Alegria Mira en James Richardson. En last
but not least: het enthousiasme en harde
werk van studenten Dafine, Stijn, Roel,
Yves, Vincent, Matthias, Vitja, Evelien,
Sandy, Philippe, Maarten en Helmut.

Schaalmodel van een gridshell (Spatial
Structures)

Visualisatie van het ontwerp ‘modulAIR’

Inspectie van het vervaardigd prototype ‘modulAIR’ in de fabriekshal van CARPRO.

Prototype van het project ‘gridshell’, volledig
vervaardigd en opgebouwd door de studenten op de vakgroep ARCH.

ONDERWIJS IN LIGHTWEIGHT STRUCTURES
Lars De Laet, Marijke Mollaert

De
onderzoeksgroep
‘Lightweight
Structures Lab’ (zie ook p. 46) heeft een
jarenlange expertise in het ontwerpen en
berekenen van lichtgewicht en ruimtelijke
structuren. Deze kennis wordt onderwezen
aan studenten van de 3e Bachelor, 1ste en
2e Master Burgerlijk Ingenieur-Architect
tijdens de opleidingsonderdelen Formactive Structures, Spatial Structures:
design and analysis en Workshop
Lightweight Structures.
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Masterplan by Behzad Talebi, Mitra Rostami Gorji, Marzie
Masroyi

Masterplan ‘The Museum site’ by Laurent Garnier, Patricia
Gonzales Martin, Loic Van Hees, Stéphanie Verbeke

Site Bruxelles - Chapelle Station district

Masterplan ‘Urban Farming’ by Stijn Brancart, Evelien
Deprins, Charlotte Langhendries, Nicolas Sels

4
The very nature of the program entails
questioning about: the regeneration of
Brussels ‘urban heart, the creation of
public urban spaces network considering
human scale, the continuity of pedestrian
and soft transit across the barriers
resulting from rail and car networks, the
restructuring of a « heteroclite » site,
the preserving and enhancing of its
habitability and functional mix.

The designer must be aware of his/her
responsibilities towards the environment
and and sustainable development,
towards social, economical and cultural
issues, towards urban fabric and towards
architectural and spatial quality.

Masterplan ‘The Tubes’ by Evelyn Blondeel, Anne-Sophie
Delorme, Yoram Dierick, Leyla Mastari, Cas Van Walleghem
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Masterplan ‘The Pin’ by Ikram Cherradi, Anne-Cécile
Delvaux, Simon de Timary, Nicolas Garreyn, Elise
Hendrickx

Bruface was guided by
From ULB side:
Steven Beckers, Michael Moradiellos
(sem 1), Arnaud Evrard (sem 2)
From VUB side:
Hera Van Sande, Geert Pauwels

Hera Van Sande, Geert Pauwels

Masterplan ‘The Market’ by Inez Backx, Wendy Bosgaerd,
Elleke Heyvaert, Britt Maes, Maarten Schellekens

4IA

Masterplan ‘The Gate’ by Charlotte Govaerts, Honai Hyan,
Lim Soon Sirli, Vincent Limbourg, An Li Yap

The Brussels Chapelle Station is a site
that often dreamed of important urban
transformation and which eventually
adapted itself step by step to the wishes of
some willing urban actors who developed
small scale projects responding to what
the site had to offer.
Is it possible to push forward the pixellized
development and give the whole area
a positive meaning? Is it also possible
to integrate this process and include an
urban strategy which eventually give the
site an identity and re-instate urban fabric
coherence and identity based on a real
mix of functions and uses?
Those
questions
inter-relate
two
programs. The first one is relevant to
urban planning architecture and aims at
developing a “master plan” of the site.
A second one is relevant to architecture
and involves, both the in depth study
of a building within the Master Plan
as its technical aspects and choice of
materials.

Ontwerpatelier: maatschappij en monument

ARCHITECTURE AND URBANITY:
URBAN RENEWAL OF THE
BRUXELLES - CHAPELLE STATION
DISTRICT
(Studio Sustainable Design - Bruface)
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Inez Backx

An Li Yap

Maxim Muyshondt
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Cas Van Walleghem
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Vincent Limbourg

Hyan Honai

Mattias Colla
Jury May 2012 with external jury: Mauro Poponcini, Patrick Lefebure,
Ann Verdonck, Séverine Hermand, Jean-Philippe De Visscher, Gérald
Ledent

Elleke Heyvaert
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Laurent Carnier

Anne-Cécile Delvaux

Nicolas Sels

Mitra Rostami Gorji

Stijn Brancart

Lorenz Ceulemans
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Behzad Talebi
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Ruben Van Daele

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.

5
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.
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5IA Jonas Lindekens, Thierry Berlemont

Scissor structures have the ability to transform from
a small, compact state to a much larger deployed
state. They have been researched since the 60’s
and a lot of geometric models have already been
proposed for them, yet these are mostly based on
a sphere or a cylinder. The aim of the research was
to explore the unrevealed potential of angulated
scissor elements resulting in proposals for innovative
geometries for angulated scissor structures. In a
first stage, this required the development of a theory
to transform a certain continuous surface into an
angulated scissor structure. This theory was then
applied on different families of surfaces to study
their qualities as a scissor structure. Afterwards
the resulting structures have been made available
through the development of a conceptual design
tool to aid designers in the first steps of creating
an angulated scissor structure. In an architectural
design, the architectural qualities of these structures
have been demonstrated. This involved the design
of a transformable cover for the Brussels Park, thus
continuously altering the spatial experience and
adding a dynamic dimension.
Kelvin Roovers

Restauratie van het rectoraatsgebouw
van de VUB

Meesterproef: eindproject en afstudeerwerk

Development of a Conceptual Design Tool for
Architectural Surfaces Based on Angulated
Scissor Components
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Materiaaltechnische studie van Pierre-Simili
gevelafwerking
Case: cinema Roma te Borgerhout
De afgelopen twintig jaar zijn er in sneltempo talloze
buurtbioscopen uit het straatbeeld verdwenen om
plaats te ruimen voor de grotere complexen. Hiermee
dreigt een belangrijk deel van ons cultuurhistorisch
erfgoed definitief verloren te gaan. De Roma in
Borgerhout (1928) is een van de schaarse relicten
waar de originele uitstraling en authentieke sfeer
van de traditionele cinema bewaard zijn gebleven.
Na een periode van verval (1982-2002), zijn de
ruimtes recentelijk terug opgeknapt zodat er weer
activiteiten kunnen plaatsvinden. Een doordacht
renovatievoorstel zorgt voor de uitbreiding van deze
oude bioscoop tot een duurzaam multifunctioneel
cultuurhuis. De herziening van de bestaande
circulatie resulteert in een goed ontsloten
gebouw waarbij de diverse monumentale ruimtes
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. De
intrede van daglicht doorheen dakkoepels vormt
tevens een leidraad in het ontwerp. In het technische
luik wordt de focus gelegd op de restauratie van het
steenimiterende pleisterwerk van de gevels, dat
het beeldbepalende aspect vormt van het gebouw.
De uitdaging bestaat erin om aldus de historische
symboliek te verzoenen met moderne ingrepen om
tot een evenwichtig geheel te komen met respect
voor het monument.
Yves Govaerts
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Life Cycle Design: material-component
-building interaction

Herbestemming van de “School van de
koningin” tot jeugdinstelling

Hoe kunnen interacties tussen gebouwen,
componenten en materialen het ontwerpen voor
hergebruik ondersteunen
doorheen duurzaam
materiaalbeheer?
In het ontwerp werd Life Cylce Design toegepast op
de renovatie van een residentieel gebouwtypologie
in Brussel: de sociale woningblok de ‘Brigittinnen’
in de Marollenwijk. Hierbij is men vertrokken
vanuit het principe van ‘les unités d’habitation’
van Le Corbusier. Met één centrale hal om de drie
verdiepingen, kan zowel verticale als horizontale
flexibiliteit toegepast worden. Het resultaat is een
gevarieerd gebouw met studio’s, duplexen en
triplexen, die om de vijf jaar worden aangepast
aan de nieuwe noden en leefscenario’s. Bijzondere
aandacht werd geschonken aan de detaillering van
de componenten, de verbindingen met de bestaande
kolommen en balken evenals de flexibiliteit van
netwerken.
Cathérine De Wolf

In het kader van de herdenking van 100 jaar Eerste
Wereldoorlog werd een uitgebreide inventarisatie
van de nog aanwezige relicten opgemaakt. Eén van
de gebouwen die onder bescherming komt te staan
is de “School van de Koningin” in Wulveringem,
waar de meesterproef over handelt.
De meesterproef tracht hier een antwoord op te
bieden door een grondig bouwhistorisch onderzoek.
Dit omvat een historische studie van de site, een
architecturale analyse van het gebouw, de opstelling
van het schadebeeld en de waardebepaling. Tot
slot wordt een visie op de instandhouding van de
pouponnière ontwikkeld, gevolgd door een aantal
scenario’s voor een herbestemming, die het gebouw
op een waardevolle manier kan overdragen aan de
komende generaties.
Haaike Peeters
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Windtunnelstudie naar de aard van de windbelasting op hemisferische koepels en vergelijking
met de berekening volgens EN 1991-1-4

Optimalisatie van het gebouwplan in functie van de windstromingen rond het gebouw

Het onderzoek naar de aard van windbelastingen
op koepelstructuren, leidde tot de vraag hoe
men de energie die windstromingen bezitten,
nuttig kan gebruiken in hoogbouw. Deze vraag
werd onderzocht door middel van een ontwerp
uit te werken in de Europese Wijk te Brussel, ter
hoogte van het kruispunt van de Wetstraat en
de Etterbeekse Steenweg. Het ontwerp bestaat
uit een aantal losstaande torengebouwen die
gebruik maken van geïntegreerde windturbines
om energie op te wekken. Om rekening te houden
met de enorme impact die deze gebouwen hebben
op de omgeving, is er gekozen voor een aantal
singuliere torengebouwen en wordt op straatniveau
gewerkt met een natuurlijk landschap dat enerzijds
als buffer fungeert tussen de massiviteit van de
torens en de eerdere kleinere korrelgrootte die
de omgeving bezit en anderzijds voorziet in de
circulatie en de ontsluiting van de torengebouwen.
Door het integreren van groen in dit landschap
en de torengebouwen op te vatten als een totaal
ecologisch concept, ontstaat er een nieuwe
stedelijke typologie in het gebruik van hoogbouw in
een stedelijke context. Deze typologieverschuiving
wordt benadrukt door de unieke vormgeving van de
torens, die in eerste instantie bepaald werd op basis
van het structurele effect van windinvloeden op de
gebouwen.
Maarten Van Craenenbroeck

Scheurevolutie van betonconstructies met extern opgelijmde composietwapening
Het onderzoek naar innovatieve technieken voor
structureel herstel worden toegepast op een gebouw
te Elsene, dat te zien is op de afbeelding. De
reconversie van het voormalige ziekenhuis tot een
cultureel ontmoetingscentrum zal een zwaardere
belasting met zich meebrengen en een structurele
versteviging vereisen.
Silke Puystiens

Prefabarchitectuur bij Willy Van der Meeren : de
studentenwijk op campus Etterbeek, door Willy
Van der Meeren (1923-2002) bouwhistoriek
In het kader van de dreigende afbraak, onderzocht
ik de huidige studentenwijk van Willy Van Der
Meeren. Hierbij vertrok ik vanuit het historisch kader
om vervolgens de link tussen Van Der Meeren en de
industrie te onderzoeken. Een architecturale analyse
probeerde de kwaliteiten van het complex naar boven
te brengen en de opbouw te begrijpen. Tot slot volgde
op een onderzoek van de problematische toestand
een paar renovatieconcepten.Het ontwerpluik
bevatte de uitbreiding van de studentenhuisvesting
op de VUB campus. De openbare en groene
ruimte speelde een belangrijke rol in het ontwerp:
ik ontwierp een nieuwe, lumineuze esplanade met
een ontmoetingsruimte en bar, binnenpleintjes en
terrassen.
Hanne Vrebos

Plan van de verschillende torens op een hoogte van 100m

Er wordt berekend hoe, in het geval van het nieuwe ontwerp,
de externe oplijmwapeningen dienen te worden gedimensioneerd. In deze afbeelding wordt de plaatsing van dergelijke
externe wapening weergegeven, toegepast op de balkstructuur van het renovatieproject.
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Ine Wouters

Hosted by the University of Cambridge, the
participants of the summer school spent two
weeks studying ‘the design and construction
of vaults and domes’ in the framework of
the First European Summer School on
Construction History (CH.ESS 2011).
Werner Lorenz from BTUCottbus took the
initiative to bring seven universities around
the table and convince them to send in a
proposal for an IP project in the Erasmus
Lifelong Learning Program.
Belgium was represented by prof. Ine
Wouters and prof. Bernard Espion (ULB),
PhD students Leen Lauriks and Armande
Hellebois (ULB) and master students Dafine
Blockori, Maarten Van Craenenbroeck,
Catherine De Wolf and Khalid Azaoum
(ULB).

SUMMER SCHOOL

The summer school consisted of lectures,
guided tours, trips and fieldwork. Amongst
many other contributions, Santiago Huerta
and Jacques Heyman lectured about the
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analysis and design of vaults, Enrique
Rabasa explained the art of stone cutting,
Michael Ramage went into building without
formwork, Bill Addis explained the use of
physical models when designing shells and
Richard Harris brought us back to the 21th
century with a lecture on timber gridshells.
After 15 intensive days all participants were
exhausted but satisfied. So satisfied that
a new proposal was sent in. And we can
proudly announce that VUB and ULB will
host in the summer of 2012 the second
European Summer School on Construction
History CH.ESS 2012.
More information at www.chess2011.eu and
www.chess2012.eu

VUB-studenten vallen in de prijzen op
Concrete Day 2011
Op de Concrete Day 2011 kaapten
VUB-studenten uit de eerste Master
Architectural Engineering de derde prijs
weg ter waarde van 1000 euro. Het doel
van de wedstrijd bestond erin om beton
te maken dat het best voldeed aan de
opgelegde voorwaarden. De wedstrijd was
getiteld ‘Form meets function’.

Masterstudent Robin Forrez
wint ie-prijs

Op 1 december 2011 werden naar
goede gewoonte weer de ie-prijzen
(voorheen KVIV-prijzen) uitgereikt. Ir.
Robin Forrez, die in 2011 aan de VUB
afstudeerde, kaapte met zijn eindwerk
de ie-prijs weg in de categorie
‘Infrastructuur’. Robin schreef zijn
afstudeerwerk over de “Uitbreiding
van het toepassingsgebied van de
Universele Schaarcomponent (USC):
ontplooibare geodetische koepels
en prismoïde torens” onder het
promotorschap van prof. Niels De
Temmerman. We mogen met enige trots
zeggen dat dit het tweede jaar op rij is
dat een ARCH-onderzoeksproject de
prijs in die categorie wegkaapt. De ieprijzen bekronen de beste eindwerken
van net afgestudeerde ingenieurs.
Een jury van 80 vertegenwoordigers
uit
de
industrie,
overheid,
onderzoeksinstellingen en onderwijs
boog zich over de inzendingen en
kende de prijzen toe. 115 burgerlijk,
bio- en industrieel ingenieurs mochten
hun posters voorstellen: uiteindelijk
sleepten 20 van hen ook effectief een
ie-prijs in de wacht.

Katja Bosman

During the miserable summer of 2011, a
group of professors, PhD students and
students from different European countries
travelled to the United Kingdom to spend the
two sunniest weeks of their holidays.

Studenten genomineerd voor
StudentenSTAALPrijs 2010-2011
Architectuurstudenten François Snoeck,
Pieter Slock en Willem Van Buyten
sleepten een nominatie in de wacht voor de
StudentenSTAALPrijs 2010-2011 met hun
project “Een vouwbare constructie: studie en
uitvoering”. In het kader van het keuzevak
“Vormactieve Constructies 2: speciale
problemen” (vanaf heden: “Workshop
Lightweight Structures”) onderzochten en
optimaliseerden ze een stalen opvouwbaar
frame als ondersteunende structuur voor het
op te vouwen membraan dat ze eveneens
zelf vervaardigden. De StudentenSTAALPrijs
werd al voor de tiende keer uitgereikt
en bekroont een ontwerp, constructie,
onderzoek of productontwikkeling waarin
staal op een vernieuwende wijze wordt
toegepast.

PRIJZEN / AWARDS

First European Summer School on
Construction History (CH.ESS 2011)
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staaltje

van

Van 20 mei tot oktober 2011 bracht het CIVA
in Brussel de eerste grote tentoonstelling over
de ontsluiting van het engineering-erfgoed
in het Brussels Gewest: Brussel, een sterk
staaltje van engineering. De tentoonstelling
kwam tot stand via de samenwerking van de
vakgroep BATir van de Université Libre de
Bruxelles en de vakgroep Architectonische
Ingenieurswetenschappen van de Vrije
Universiteit Brussel.
De bezoeker kreeg niet alleen maquettes
van gebouwen en kunstwerken te zien
maar ook foto’s en films, uitvoeringswijzen,
materiaalstalen
en
structuurelementen.
Didactische en interactieve tools hielpen hem
inzicht te verwerven in allerlei technieken
en in de werking van de kunstwerken.
Voor die pedagogisch-interactieve aanpak
werd gebruik gemaakt van workshops, 3Dcomputermontages, video’s, kaarten en zo
meer.
Er waren vijf grote delen:
Als inleiding kreeg de bezoeker een overzicht
van de evolutie van de burgerlijke bouwkunde
in de 19de en de 20ste eeuw in het binnenen buitenland. Vervolgens kwamen de grote

De boeiende avond werd afgesloten met
een hartelijke receptie aangeboden door
de sponsors Febelcem, Sobemetal, Victor
Buyck Construction en Grontmij.
Glijbekisting bij de bouw van de boekentoren (rond 1930)

infrastructuur-werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod: de overwelving
van de Zenne, de Noord-Zuidverbinding,
de tunnels van de kleine ring, de aanleg
van de metro... De tentoonstelling richtte de
schijnwerpers op de redenen, de technische
problemen en de gevolgen van deze
indrukwekkende bouwplaatsen.
De kunst van het overbruggen en overspannen
werd opgedeeld in verschillende types (boog,
balk, ketting) en via didactische modellen
toegelicht. Maquettes van toonaangevende
Brusselse verwezenlijkingen werden met
commentaar voorzien. De draagstructuur
van de gebouwen en begrippen als ‘hanger’
en kolom, alsook verschillende concepten
die hiermee verband houden, werden in
didactische workshops verduidelijkt.
De tentoonstelling sloot af met een blik naar
de toekomst.
Miste u de tentoonstelling? Geen nood. De
bijhorende gids ‘Brussel. In de voetsporen
van de bouwkundig ingenieurs’ neemt u via
wandelingen mee op een zevenvoudige
ontdekkingstocht door het Hoofdstedelijk
Gewest.
U kan de gids verkrijgen in de boekhandel
van het CIVA (Prijs: 25 €)

Ine Wouters

Friedl Decock (Daidalos & Peutz)

sterk

TENTOONSTELLING CIVA

Brussel:
Een
engineering

Zitplekken op de campus

Gezien het succes van de eerste alumnievent in 2010 werd de vooravond van
St-Vé in 2011 opnieuw ingevuld voor
de afgestudeerde burgerlijk ingenieurs
architectuur en bouwkunde van de VUB.
Friedl Decock (Daidalos & Peutz),
afgestudeerd in 2006, en David Dewolf
(Bureau d’Etudes Greisch), afgestudeerd
in 1997, lichtten de renovatiewerken aan de
boekentoren te Gent toe. Friedl ging in op de
bouwfysische aspecten van de renovatie: ze
besprak de strenge klimaateisen die gesteld
worden aan het bewaren van topstukken en
lichtte de klimatologische pijnpunten van
de boekentoren toe. De topstukken worden
verhuisd naar een nieuwe vleugel, een box-inbox systeem zal de seizoensschommelingen
in de boekentoren milderen. Deze oplossing,
zonder buitenisolatie, laat de betonnen gevel
van de boekentoren intact. David toonde
hoe de betongevel, na 80 jaar blootstelling
aan het buitenklimaat, gecarbonateerd was.
Het betonoppervlak zal verwijderd worden
en er zal een nieuwe betonlaag tegen de
gevel aangestort worden. Voor- en nadelen
van apparatuur en uitvoeringstechnieken
kwamen aan bod.

ALUMNI-EVENT

Ine Wouters

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

Alumni Architectuur en Bouwkunde
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De winnende foto, ingestuurd door team Dijon.

Wie zegt dat architectuurstudenten enkel kunnen
tekenen?

De fotowedstrijd leverde verrassende resultaten. Ook
de professoren en assistenten deden hun uiterste
best om met team ARCH zoveel mogelijk beelden te
schieten.

De eerste uitdaging was meteen raak: eerst bouwen,
vervolgens snoepen. Twee dingen waarmee onze
architectuurstudenten goed overweg kunnen.(p 84)
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Het winnende team Komahga 23: een dikke proficiat!

Maaike van der Tempel, Liesbeth Dekeyser

In de tweede week was het tijd voor het
‘serieuzere’ werk. De studenten kregen de
opdracht om een architecturaal aantrekkelijk
beeld van de anders zo grijze en grauwe
betonnen gebouwen die de VUB rijk is,
te shooten. Het weer zat mee, wat de
aanwezigheid medewerking van ‘modellen’
en de inspiratie van menig fotograaf
bevorderde. Deze middaguitdaging resulteerde in enkele zeer geslaagde beelden. De
winnaar werd verkozen door een extern jurylid
en teamlid van MARCOM, de marketing- en
communicatiedienst van de VUB.

Naast deze ontspannende en uitdagende
architectuurmiddagen werden ook weer een
reeks interessante lezingen georganiseerd.
Elk van de drie onderzoekspeilers werd
belicht aan de hand van een lezing van een
externe spreker. Wim Debacker, ingenieur
bij VITO, beet de spits af voor Transformable
Structurs met zijn lezing ‘Sustainable Building
2.0: a transition towards positive impacts
and enhanced qualities’. Voor Lightweight
structures bracht prof. Philippe Block, o.a.
docent aan ETH Zürich, ons ‘Geometrybased Form Finding; Novel funicular shells
inspired by the past. De laatste lezing voor
Reuse werd gegeven door Hilde De Clercq,
verbonden aan KIKIRPA.
We danken alle sprekers voor hun verrijkende
lezingen, en alle enthousiaste deelnemers
aan de architectuurmaand!

ARCH-MAAND

Aangezien architectuurstudenten bouwen in
hun dromen, was een echte bouwwedstrijd
was wel op zijn plaats. De kick-off challenge
was dan ook ‘bouw een zo lang mogelijke
hangbrug’. De toegelaten materialen
waren iets minder conventioneel: koekjes,
snoep en boter vormden de bouwstenen
van de hangbrug. Hoewel de verleiding
om te snoepen groot, was moest dit toch
wachten tot het einde van de uitdaging ,
want elk team had een beperkt budget voor
bouwcomponenten.

De wedstrijd werd afgesloten met een
derde activiteit die intussen als een ‘classic’
kan beschouwd worden: het uitbeelden of
tekenen van architecturale en bouwkundige
begrippen – in de brede zin van het woord
– kon onze studenten tijdens een laatste
middag ontspannen. De Eifeltoren en het
Atomium vormden geen uitdaging en werden
gretig uitgebeeld. Andere ‘bouwkundige’
termen als groendak en corrosie bleken dan
weer net iets lastiger te zijn. De foto’s van
deze opdracht spreken voor zichzelf. De
winnaars van de architectuurmaand, een
team van 1ste en 2de Master studenten,
ontvingen een BOZAR-cheque.

Architectuurmaand: Architectural Engineering

ARCHITECTUURMAAND 2012
Traditioneel
vindt
in
maart
onze
architectuurmaand plaats. Samen met de
start van de lente ontluiken sterke ideeën en
grootse uitdagingen. En dat was dit jaar niet
anders met wekelijks lezingen en een heuse
wedstrijd tussen de studenten onderling…
én de assistenten.
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Mieke Vandenbroucke, Dorien Aerts

Berlijn

Dorien Aerts, Inez Bakx, Evelyn Blondeel, Wendy
Bosgaerd, Stijn Brancart, Lorenz Ceulemans,
Maximiliaan Christiaens, Yoram Dierick, Siemen
Goetschalckx, Charlotte Goovaerts, Elleke Heyvaert,
Charlotte Langhendries, Vincent Limbourg, Lennert
Loos, Britt Maes, Stani Manuka, Leyla Mastari, Kim
Nguyen, Erik Pelicaen, Orpha Pirlot, Nick Rys, Salony
Saxena, Sofie Segaert, Isabelle Selleslag, Nick
Serneels, Stan Van Moer, Mieke Vandenbroucke,
Frederik Vandyck, Cas Vanwalleghem, An Li Yap

ARCHITECTUURREIS

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de vakgroep
en de studentenkring ‘Pantheon’ een architectuurreis.
Deze keer was de bestemming Berlijn, een stad
getekend door zijn verleden. Grote delen van Berlijn
werden namelijk verwoest aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Later zorgde de bouw van de
Berlijnse muur voor een volgende drastische ingreep
in het stadsweefsel. Na de val van de muur werd
Berlijn herenigd en kon de heropbouw beginnen.
Tijdens ons bezoek bezochten we verschillende
stadsdelen met deze fotoreportage als gevolg.
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In het meest vervallen appartement - maar ook
met veel charme - van heel Montpellier kwam ik
begin februari terecht en vond er “mes nouveaux
collocs”. Na nog geen vijf seconden hielpen mijn
kotgenoten me mijn spullen verhuizen en nog
geen minuut later werd er al een fles geopend.
Zonder een van hen op voorhand te kennen,
bloeide dit Erasmusavontuur uit tot enkele stevige
vriendschappen. Niet alleen thuis (mijn nieuwe
thuis) kon ik genieten van de Zuiderse gastvrijheid,
ook op school verliep de kennismaking met de
andere studenten zeer vlot. Van apéro urbain, naar
apéro salon, tot mal à la tête, maar ook picknick
en voetbalmatchen werden groepsgebeuren. De
stralende zon was er mijn trouwe vriend, alsook de
onontbeerlijke après-soleil. Werken en studeren
gaan gepaard met een glimlach als de zon schijnt,
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Iven en Arnaud
Eens een jaartje ergens anders gaan studeren
en een heleboel nieuwe mensen leren kennen,
dat hadden ik en Arnaud voor ogen toen we aan
onze uitwisseling naar de ULB begonnen. Tegelijk
op een anderstalige universiteit gaan studeren en
toch op je vertrouwde kot blijven, dat kan alleen
in Brussel. En zo’n uitwisseling is ongetwijfeld
de beste manier om je Frans bij te schaven. Nu,
bijna een academiejaar later, kijk ik met veel
plezier terug naar het afgelopen jaar, hoewel het
niet altijd even makkelijk was. Begin november
hebben we een vijfdaagse architectuurreis naar
Oostenrijk en Zwitserland gemaakt. Dit was kortom
een goed gevulde reis waarbij we enorm veel
interessante moderne ontwerpen hebben gezien
en bewonderd en we ongetwijfeld veel nieuwe
inspiratie opdeden. Hierbij kan ik nog meegeven
dat sommige projecten, door de combinatie van de
architectuur zelf en hun prachtige locatie, werkelijk
adembenemend waren.
Tot slot verschilt het lessenpakket en de manier
van lesgeven niet veel van dat op de VUB. Ook
hadden we enkele lessen samen met onze VUBklasgenoten, wat wel leuk was. Het concept van
de les ontwerp is wel ietsje anders. In plaats van
beurtelings je project aan de prof te gaan tonen, is
het op de ULB de prof die de hele dag bij iedereen
eens langskomt om te luisteren en raad te geven.
Ook de eindjury van de eerste semester verliep op

een voor ons ongekende manier. We moesten
geen echte presentatie geven maar gewoon
onze panelen en maquette ‘tentoon stellen’,
waarna de proffen gedurende enkele minuten
alles aandachtig bekeken en eventueel enkele
vragen stelden. Een uiterste voorbeeld van het
idee dat ‘je werk voor zich moeten spreken’.
(Iven Vervoort)
Anne-Sophie
It’s already the end of the year!
I did not see the time pass, here in Brussels
and at the VUB. I do not regret having traded
for a year the sun of Montpellier against the
human warmth of people of Brussels and of
the VUB.
I would like to thank all the students in my class
for giving me so welcome: Cas, Yoram, Leyla,
Evelyn, Kevin and all the others… I hope to
see you again! My words are also addressed to
teachers, Hera Van Sande and Geert Pauwels
from VUB, Steven Beckers and Arnaud Evrard
from ULB. Thank you for listening and special
attention you have brought me. Thank you to Evi
Corne for her precious help and her kindness.
I am very pleased to have participated in the
first year of the program Bruface: this is an
excellent initiative that can erase differences
and misunderstandings, such as language, to
better bring together students and teachers
around architecture and civil engineering.
I am really satisfied with the education I received
here. It is complementary to that received in
my home school by being more focused on
the structure and constructive techniques. Our
responsibilities to sustainable development are
placed in the middle of these technical subjects,
making the addressed issues, current and also
practical thanks to a playful learning with a lot
of software for example. I enjoyed working in
groups for the studio and the other courses too:
it is a great motivation.
To finish I am very glad to have studied the
dynamic city center of Brussels (Station
Brussel-Kapellekerk) thanks to the studio. This
allowed me to see my host town from a different
eye than the “Erasmus student in tourism” and
identify its challenges as a European citizen
and future architect.
Thank you for everything.
Anne-Sophie Delorme

Internationale uitwisselingen
Op Erasmus naar het warme Zuiden
Charlotte
Langhendries
en
Evelyn
Blondeel, beide uit de 1ste master, vertrokken
het 2de semester op Erasmus naar Ecole
nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier (Montpellier, Frankrijk)
Te Gast
Anne-Sophie Delorme
van de Ecole
nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier koos ervoor om het volledige
academiejaar aan onze vakgroep ARCH te
studeren. Tijdens het 1ste semester waren
ook bij ons de erasmusstudenten Michal
Bienek van de Silesian University of
Technology (Polen) en Patricia Martin
Gonzales van de CEU University Madrid
te gast.
ULB
Iven Vervoort en Arnaud Wilmet volgden
hun 3de bachelor jaar aan de Université
Libre de Bruxelles en wanneer ze er ook hun
1ste Master zouden volgen, dan behalen zo
een Bi-diplomering en bekomen ze bij het
afstuderen een diploma van de Vlaamse én
de Waalse overheid.

Evi Corne

Charlotte en Evelyn - groeten uit Montpellier
De maanden die ik in Montpellier als
Erasmusstudente heb doorgebracht waren echt
zeer leuk. Het is een ervaring die ik aan iedereen
aanraad. Voor het vertrek was ik misschien wat
bang voor het onbekende, je gaat tenslotte alleen
naar een nieuwe stad waar je niemand kent. Maar
al snel komen andere Erasmusstudenten naar je
toe om kennis te maken. Iedereen is er zeer sociaal
en open, want elke Erasmusstudent zit in hetzelfde
schuitje en wil snel nieuwe vrienden maken.
De school in Montpellier is wel wat anders dan
de VUB. Alles gebeurt hier wat meer op het
gemak en de lessen zijn ook anders. Tijdens de
ontwerplessen wordt er op andere dingen gelet,
wat leerzaam is want dan leer je ontwerpen vanuit
een ander zichtpunt. Dit jaar was de site voor
ontwerp gesitueerd in Alghero, een stad in Sardinië.
We zijn met de hele groep naar daar gereisd om
de omgeving beter te leren kennen. Dat was de
eerste keer dat mijn site voor ontwerp niet in België
gelegen is. Het is daar een warmer klimaat dan bij
ons dus je leert anders met duurzaamheid om te
gaan. In België wordt bijvoorbeeld de zon zoveel
mogelijk opgezocht, terwijl ginder de gebouwen
eerder beschermd worden tegen zonlicht.
Wanneer ik terugkijk op dit semester heeft mij dit
op ingenieursvlak misschien minder bijgebracht
maar op vlak van ontwerpen en omgaan met
de mensen ben ik zeker wat rijker geworden.
(Charlotte Langhendries)

al moet ik toegeven dat de verleiding dan heel
groot was om eerder te genieten.
En genoten heb ik, maar er moest zeker ook
gewerkt worden. Ik heb meerdere volledige
dagen doorgebracht in het atelier, slechts enkele
uren geslapen, en 22uur aan een stuk aan
een grote maquette gewerkt. Inderdaad, time
management was niet altijd wat het moest zijn. Een
architectuurproject ontwikkelen met mensen die je
van toeters noch blazen kent is een risico, en dat
hoort erbij. Met al die verschillende nationaliteiten
had iedereen een andere manier van denken,
werken en communiceren. Zo’n groepswerk verliep
niet altijd zoals gepland, maar het moest erdoor.
La douce France heeft van me een rustiger en
relaxer persoon gemaakt, die wel eens meer van
de kleine dingen durft genieten, al vrees ik dat de
Belgische haast en stress nu op de loer ligt... . En
toch kan ik iedereen een Erasmusuitwisseling ten
sterkste aanraden! (Evelyn Blondeel)

UITWISSELING & SAMENWERKING

Enkele getuigenissen ....
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Tweede Bachelor

BEELD, VORM EN KLEUR (3SP) A. Verdonck, BOUWTECHNIEK: SKELETBOUW (4SP) H. Van Sande,
COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN (4SP) M. Mollaert, LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK:
GRONDSLAGEN ELEKTRICITEIT, LICHT EN VISUELE OMGEVING (7SP) P. Rombauts, GESCHIEDENIS
VAN DE STEDENBOUW (3SP) Ch. Polack, ONTWERPATELIER: HABITAT EN ERFGOED (12SP) A. Verdonck,
THEORETISCHE REFLECTIES OVER DE ARCHITECTUUR VAN DE STAD (3SP) I. Bertels, WISKUNDE:
VOORTGEZETTE ANALYSE (6SP) S. Caenepeel, FYSICA: ELEKTROMAGNETISME (3SP) J. Danckaert,
MECHANICA 2 (4SP) D. Lefeber, THERMODYNAMICA (3SP) L. Peeters, MATERIAALKUNDE (4SP) H. Terryn / I.
De Graeve, MECHANICA VAN MATERIALEN, VLOEISTOFFEN EN CONSTRUCTIES (5SP) D. Van Hemelrijck

Eerste Master

BOUWAKOESTIEK (3SP) S. Vanlanduit, CAPITA SELECTA IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
RESEARCH (3SP) I. Wouters, DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES (5SP) J. Vantomme, DESIGN
OF STEEL STRUCTURES (5SP) W. Hoeckman, DESIGN STUDIO SUSTAINABLE DESIGN (B) (8SP) S.
Beckers (ULB), HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING: SYSTEMS AND COMPONENTS
(4SP) F. Descamps, LIGHT AND LIGHTING: VISUAL ENVIRONMENT AND DOMOTICS (4SP) P. Rombauts,
ONTWERPMETHODIEK: MAATSCHAPPIJ EN MONUMENT (8 SP) H. Van Sande, PARAMETRIC DESIGN
OF STRUCTURES (3SP) N. De Temmerman, SPATIAL STRUCTURES: DESIGN AND ANALYSIS (5SP) M.
Mollaert / L. De Laet, STRUCTURAL RENOVATION TECHNIQUES (5SP) I. Wouters, SUSTAINABLE DESIGN
AND TRANSFORMABLE STRUCTURES (5SP) N. De Temmerman + (ULB), THEORETISCHE REFLECTIES
OVER MONUMENTENZORG, RECONVERSIE EN DUURZAAMHEID (3SP) G. De Block

Tweede Master

ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN EN DE
BOUWTECHNOLOGIE (3SP) I. Wouters, ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 3: KRITIEK EN ACTUALITEIT
(3SP) I. Bertels, MASTERPROEF (24 SP) J. Lindekens, DEONTOLOGIE, BOUWWETGEVING EN
BEROEPSPRAKTIJK (4SP) N. Declerck, PATHOLOGIE VAN CONSTRUCTIES (3SP) G. Rowies
Profiel architectonisch ontwerp
ARCHITECTUURTHEORIE 4: THEORETISCHE REFLECTIES OVER MONUMENTENZORG, RECONVERSIE
EN DUURZAAMHEID (3SP) I. Bertels, COMPUTERGESTEUND ONTWERPEN 3 (3SP) M. Mollaert,
RUIMTELIJKE PLANNING 2 (4SP) M. Martens, ONTWERPMETHODIEK 5.2 (4SP) J. Lindekens
Profiel bouwtechnisch ontwerp
ELEKTRISCHE INSTALLATIES: ACHTERGRONDEN, ONTWERP EN BEREKENING (4SP) J. Deconinck,
LICHT- EN VERLICHTINGSTECHNIEK: DAGVERLICHTING IN GEBOUWEN (3SP) P. Rombauts, STABILITEIT
DER BOUWWERKEN 3: EINDIGE ELEMENTEN METHODE (3SP) T. Tysmans, VERWARMING EN
KLIMAATBEHEERSING: INSTALLATIETECHNISCH ONTWERP (4SP) F. Descamps

MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING

OPLEIDING

MASTER of Science
in Architectural engineering
Nieuw vanaf academiejaar 2011-12 is de
ontwikkeling van een Engelstalig traject
in architectural engineering. Het volgen
van deze opleiding levert niet alleen een
boeiende opleiding in een internationaal
milieu, het leidt daarbovenop tot een
dubbele diplomering. Deze opleiding, die
aangeboden wordt door de Brussels Faculty
of Engineering (BRUFACE) is uniek in
België.
www.vub.ac.be/arch

BOUWTECHNIEK: MASSIEFBOUW (4SP) I. Wouters, GESCHIEDENIS VAN DE STEDENBOUW
(3SP) Ch. Polack, ONTWERPATELIER: MENS EN AANPASBAARHEID (12SP) N. De Temmerman,
PERSPECTIEFTEKENEN EN VOORSTELLINGSTECHNIEKEN (4SP) N. De Temmerman, INFORMATICA
(4SP) J. Lemeire, LOGICA EN WETENSCHAPSFILOSOFIE (4SP) B. Van Kerkhove, WISKUNDE: ALGEBRA,
ANALYSE EN MEETKUNDE (9SP) G. Sonck, WISKUNDE: GEVORDERDE ANALYSE EN MEETKUNDE (6SP)
G. Sonck, CHEMIE: STRUCTUUR EN TRANSFORMATIES VAN DE MATERIE (6SP) R. Willem, MECHANICA
1 (5SP) D. Lefeber

THEORETISCHE REFLECTIES OVER DE ARCHITECTUUR VAN DE STAD (3SP) G. De Block, HISTOIRE
DE L’ARCHITECTURE 2 (4SP) Stéphane Vanbeveren (ULB), BOUWTECHNIEK: INSTALLATIES (3SP) H. Van
Sande, ONTWERPATELIER: STAD EN ARCHITECTUUR (12SP) H. Apelt, RUIMTELIJKE PLANNING (3SP)
M. Martens, ANALYSE VAN CONSTRUCTIES, INLEIDING STABILITEIT (5SP) T. Tysmans, FORM-ACTIVE
STRUCTURES (4SP) M. Mollaert, BUILDING PHYSICS (5SP) G. van Moesebeke (ULB), BOUWMATERIALEN
(5SP) H. Terryn / 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, ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES (5SP) W. De Wilde

MASTER

MASTER
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.

Eerste Bachelor

Derde Bachelor

BRUFACE

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.

BACHELOR
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 ...
Door enkele vakken uit het curriculum in het
Frans of het Engels te doceren kunnen de
studenten hun talenkennis aanscherpen,
wat door de studenten over het algemeen
als zeer verrijkend wordt ervaren.

BACHELOR

INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR
OPLEIDING TOT BACHELOR EN MASTER
IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
ARCHITECTUUR

First Master of Architectural Engineering (BRUFACE)
ADVANCED BUILDING PHYSICS (3SP) F. Descamps, CAPITA SELECTA IN ARCHITECTURAL ENGINEERING
RESEARCH (3SP) I. Wouters, DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES (5SP) J. Vantomme, DESIGN OF
STEEL STRUCTURES (5SP) W. Hoeckman, DESIGN STUDIO SUSTAINABLE DESIGN (A) S. Beckers
(8SP) (ULB), DESIGN STUDIO SUSTAINABLE DESIGN (B) (8SP) H. Van Sande (VUB), FORM-ACTIVE
STRUCTURES (4SP) M. Mollaert, HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING: SYSTEMS AND
COMPONENTS (4SP) F. Descamps, SPATIAL STRUCTURES: DESIGN AND ANALYSIS (5SP) M. Mollaert /
L. De Laet, STRUCTURAL RENOVATION TECHNIQUES (5SP) I. Wouters, SUSTAINABLE DESIGN AND
TRANSFORMABLE STRUCTURES (5 SP) N. De Temmerman + (ULB)
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ALEGRIA MIRA LARA Vorser,B.b.Ir.
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, VUB 2010. IWTbursaal. Doet onderzoek naar het ontwerp en de analyse
van ontplooibare structuren opgebouwd uit universele
schaarcomponenten
voor
mobiele
architecturale
toepassingen.
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)
BERLEMONT THIERRY Praktijkassistent, Arch.
In 1991 afgestudeerd aan Sint-Lucas te Brussel. Partner in
architectenbureau RAUW, Brussel. Architectuuronderwijs:
ontwerpbegeleiding en docent bouwtechnieken aan SintLucas (architectuur en interieurarchitectuur), Brussel en
Gent. Sinds 2007 praktijkassistent aan de Vrije Universiteit
Brussel.
BERTELS INGE Docent, Dr. Historicus
In 2008 gedoctoreerd aan KUL over de negentiendeeeuwse stedelijke bouwwerf. Sinds 2008 postdoc FWO aan
UniversiteitAntwerpen en docente architectuurgeschiedenis,
architectuurtheorie en monumentenzorg aan de VUB
in vakgroep ARCH en SKAR. Doet onderzoek naar en
publiceert over construction history, monumentenzorg
en stadsgeschiedenis. Is ondermeer redacteur van het
tijdschrift ‘Stadsgeschiedenis’ en lid van de redactieraad
van ‘Construction History’.
BOSMAN KATJA
Sinds juli 2011 verbonden aan de vakgroep Architectonische
Ingenieurswetenschappen als voltijds secretaresse.
BRAUN STEFAN Praktijkassistent, Arch.
In 1997 afgestudeerd aan het Henry van de Velde-instituut,
Antwerpen. Projectmedewerker bij Driesen Meersman
Thomaes Architecten en actueel bij awg architecten te
Antwerpen. 2000/2001 ‘Visiting critic’ TU Eindhoven,
Faculteit Bouwkunde (NL). Sinds 2009 praktijkassistent
aan de Vrije Universiteit Brussel.
COLLETTE QUENTIN Vorser, ir. arch. MCC-G
Burgerlijk ingenieur-architect, ULB 2009. Master
Complémentaire Conjoint en Gestion, Solvay Brussels
School of Economics and Management 2011. FWOaspirant met doctoraatsonderzoek over het structurele
gedrag van historische geklinknagelde ijzeren en stalen
verbindingen bij gebouwen.
CORNE EVI Praktijkassistent, Arch. en Ruimtelijk planner
Architect 1988, Studiebeurs Hochschule für Angewandte
Kunst Wien 1990, Master in de Architectuurwetenschap
1992, Master in de Stedenbouw 2005. Verschillende
eervolle vermeldingen waaronder de Godecharlewedstrijd.
Sinds 1990 eigen architectenpraktijk. Praktijkassistent,
coördinator internationale relaties en medewerker van de
associatie TensiNet.
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DE BLOCK GREET - Dr.ir.arch.
Ir.arch (2005), ruimtelijk planner (2007), aan UGent.
Gedoctoreerd in 2011 over ‘Infrastructuur als inzet voor
het territoriaal project. Technologie, ruimte en maatschappij
in België sinds de 19de eeuw’, KULeuven. Onderzoekt
de wisselwerking tussen technologie en stedenbouw aan
het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke
Ordening (ASRO), KULeuven.
DECLERCK NICOLAS Gastprofessor, Dr. ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Gedoctoreerd
in 2002 aan de VUB over de aanpak van grootschalige
sociale huisvestingsprojecten. Van 2002 tot 2006 expert
raadgever kabinet Wonen. Oprichter studiebureau
Declerck & Partners bvba in 2006. Zelfstandig ingenieur en
gerechtsdeskundige.
DEKEYSER LIESBETH Vorser, ir. arch.
Burgerlijk
ingenieur-architect,
VUB
2009.
Materiaaltechnische studie van Art Deco en modernistische
decoratieve gevelpleisters met glasgranulaat (cimorné)
met het oog op het formuleren van renovatie- en
restauratiestrategieën.
DE LAET LARS Postdoctoraal onderzoeker, Dr. ir.
arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2006. FWO-aspirant
2006-2010. Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen:
Architectuur, VUB 2011, met als onderwerp het ontwerp en
de analyse van opplooibare Tensairity structuren.
DE TEMMERMAN NIELS Professor, Dr. ir.arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2002. Doctoraat in
de Ingenieurswetenschappen: Architectuur, VUB 2007,
met als onderwerp het ontwerp en de analyse van
mobiele transformeerbare constructies. Coördineert
sinds 2009 de onderzoekspijler 4D Design/Transformable
Structures. Coördinator van de internationale studiegroep
‘Transformable structures’ binnen IASS. Geeft lezingen
in binnen- en buitenland, organiseert workshops en
publiceert over het vakgebied. Doceert computergesteund
parametrisch ontwerpen, ontwerpstudio, transformeerbare
constructies.
DESCAMPS FILIP Onderwijsprofessor, Dr. ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, KUL 1988. Gedoctoreerd in
1997 aan laboratorium bouwfysica KUL over gecombineerd
water- en luchttransport in poreuze media. Medeoprichter
(1995) en vennoot van Daidalos Peutz bouwfysisch
ingenieursbureau. Lid van het winnend ontwerpteam in
diverse architectuurwedstrijden.
HEDAYAT ZHALEH - Vorser
Master of Architectural Engineering, IAUK, Iran; master
project: Yazd International Center for Living with Desert
(YICLD), project goedgekeurd door UNDP. Sinds 2011
PhD-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel.
HENDRICKX HENDRIK Vrijwillig medewerker, Arch.
Architect. Beeldhouwer.
Architectuurpraktijk 1970-78. UNHCR Habitat expert voor
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderzoek in het
domein van Duurzame Ontwikkeling aan de hand van
Systeemtheoretische principes.
HENROTAY CAROLINE Vrijwillig medewerker, Dr. ir.
arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2003. IWT bursaal
(2003-2007). Gedoctoreerd in 2008 over hulpverlening in
noodsituaties. Werkzaam aan het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM).

HERTHOGS PIETER Vorser, Ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2009. Bursaal VITO.
Doctoraatsonderzoek over de impact van aanpasbare
infrastructuur op de duurzaamheid van stadsdelen.
LAURIKS LEEN Vorser, Ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2007. IWT bursaal
met doctoraatsonderzoek over de inzetbaarheid van glas
als renovatiestrategie van glasoverkappingen uit de 19de
eeuw.
LINDEKENS JONAS Onderwijsprofessor, Dr. ir. arch.,
MArch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1998. Master of
Architecture in Architectural Design’ aan de Bartlett
School of Architecture (University College London UCL,
UK, 1999). Gedoctoreerd in 2006 aan de VUB over
ontwerpstrategieën bij hergebruik. In 2005-2007 werkzaam
bij META architectuurbureau. Medeoprichter en vennoot
ONO multiprofessionele architectenvennootschap.
MARTENS MARC Onderwijsprofessor, Ir. arch. en
Ruimtelijk planner
Burgerlijk ingenieur-architect, KUL 1974. Gediplomeerde
in de gespecialiseerde studies stedenbouw en ruimtelijke
ordening, KUL 2001. Medeoprichter (1976) en vennoot
van de voormalige Werkplaats Voor Architectuur,
architectenassociatie.
Medeoprichter
(2008)
en
zaakvoerder van het bureau voor architectuur & planning,
bv bvba. Opgenomen in het register van ruimtelijk planners
van het Vlaamse gewest. Voormalig bestuurslid van het
genootschap planologie van de KVIV en van de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).
MOLLAERT MARIJKE Hoogleraar, Dr. B.b.Ir. en Bijz.
lic.inf
Burgerlijk bouwkundig ingenieur, VUB 1978. Stage bij
Samyn & Partners 1985-1987. Verbonden aan de VUB
sinds 1978. Doceert aan VUB en BRUFACE. Doet
onderzoek over membraanconstructies en vorm-actieve
structuren. Coördinator van de associatie TensiNet.
Partner in de Europese projecten Contex-T en S(p)eedkits.
‘Convenor’ van CEN/TC250 WG5 membraan structuren
(2010), ondervoorzitter van IASS WG6 membraan
structuren (2010) en lid van het uitvoerend committee van
IASS (2012).
PADUART ANNE Vorser, Ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2006. IWT-vorser vanaf
2008 met doctoraatsonderzoek over de integratie van het
4 dimensionaal ontwerpen in de renovatie van (sociale)
woningen.
PAUWELS GEERT Praktijkassistent, Arch.
Studeerde in 1992 af aan het Hoger architectuur instituut
Sint-Lucas te Gent. Volgde stage bij Martine De Maeseneer
en bij Henk Desmet. Studeerde semestermodules
architectuurgeschiedenis aan de Akademie der Bildenden
Kunste te Wenen en Solar Architektur aan de Donau
Universität te Krems. Stichter en zaakvoerder Dialarchitects 2001-2011. Diverse prijzen en publicaties.
POLACK CHRISTOPHE – Docent, M.arch.MSc.
Architect-Ruimtelijke Planner, KUL 1997 - RUG 1996
– HAI St. Lucas Brussel 1995. Heeft 12 jaar in Karachi,
Pakistan, gewerkt als zelfstandig architect - ruimtelijke
planner en docent aan de 3 voornaamste universiteiten
en architectuurinstituten van Karachi. Medestichter en
coördinator van de “Urban Design and Research Cell” aan
de NED University of Engineering and Technology, Karachi,
Pakistan. Sinds 2011 gevestigd in België.

ROEKENS JAN Assistent, Ir.arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2010. Europees project
‘S(P)EEDKITS’ 2012-2016. Doctoraatsonderzoek: Ontwerp
en analyse van noodshelters voor de eerste 48 uur na een
humanitaire ramp.
ROWIES GUY Onderwijsprofessor, Arch. urb. HISLB
Docent bouwconstructie HISLB 1975-1980. Zaakvoerder
studiebureau
‘Architectuur
en
Expertisen
bvba’.
Deskundige bij de Rechtbank Eerste Aanleg Mechelen
– Brussel – Leuven – Antwerpen. Parketdeskundige Cel
Verdwijningen.
VANDENBROUCKE MIEKE – Vorser, Ir.arch
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2011. IWT-bursaal
sinds 2011. Doet onderzoek naar de transitie van statische
naar dynamische woningen met behulp van bestaande
bouwcomponenten.
VAN DER TEMPEL MAAIKE Vorser, Ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2007. Projectingenieur
bij Staalinfocentrum 2007-2009. IWT-bursaal sinds 2010
met doctoraatsonderzoek over hergebruik en optimalisatie
van wind- en warmtegedreven lagedrukventilatiesystemen.
VAN SANDE HERA Onderwijsprofessor, Dr.ir.arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, UG 1991. Samenwerking
met Toyo Ito. Talrijke lezingen en publicaties over Japanse
architectuur. Editorial Associate bij A+U. Gedoctoreerd in
2008 (VUB) over Kunio Maekawa: Een Japanse modernist
op zoek naar architecturale identiteit. Artistiek coördinator
bij Oostende Werft vzw en Archipel vzw.
VERDONCK ANN Professor, Dr. arch. MSc.
Interieurarchitect 1984, Architect 1989 en Master in de
monumentenzorg 1994. Gedoctoreerd in 2006 over “De
zoektocht van Huib Hoste, naar de nieuwe betekenis van
kleur in de architectuur’. Zaakvoerder van Fenikx bvba
te Sleidinge (kleur-, materiaal-, historisch bouwtechnisch
onderzoek in monumenten). Lid van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VERGAUWEN ALINE – Vorser, Ir.arch.
Burgerlijk
ingenieur-architect,
VUB
2011.
Doctoraatsonderzoek naar de inzetbaarheid van
ontplooibare schaarstructuren en vouwbare plaatstructuren
in een responsieve gebouwhuid.
VERSWIJVER KOEN Vorser, Ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 2007. Doet onderzoek
naar innovaties in ijzer in de Belgische architectuur van de
19de eeuw. Verbonden aan de UGent tussen 2007 en 2010
en sinds 2011 verbonden aan de VUB.
WERMIEL SARA - Dr. Arch, Postdoc
PhD Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
Werkt dankzij ‘Brains (back) to Brussels’ (Innoviris) april
–september 2012 op het project ‘Creating a typology for
warehouses for Brussels and beyond’.
WOUTERS INE Hoofddocent, Dr. ir. arch.
Burgerlijk ingenieur-architect, VUB 1996. Gedoctoreerd in
2002 over de structurele renovatie van industriële gebouwen.
Redactie ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’. Onderzoekt
de reconversie van 19de-eeuwse staalstructuren.
Coördinatie onderzoek. Vakgroepvoorzitter.

STAFF

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 woningen.
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Haytam Abdelaoui
Julien Baetens
Anne-Sophie Beels
Zakaria Benhadi
Yassine Benramdane
Ibrahim Bouras
Cassandra Bui
Maximilian Christiaens
Vincent Christiaens
Kobe Cobbaert
Eliot Colinet
Jana De Borger
Astrud De Cock
Shana De Maere
Rik Demuelenaere
Laura Denoyelle
Liv De Saeger
Aaron De Schrijver
Quinten Dewinter
Lien Dewit
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Marius Dufour
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Bilan Gumus
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Jennifer Idà
Maarten Laurent
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Kim Nguyen
Erik Pelicaen
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Mohammed Faissal Rasuly
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Vincent Schurmans
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Frederik Vandyck
Charlotte Van Eeckhoudt
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Milan Vanquaethem
Yannick Van Uffelen
Karolien Verelst
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Hashmat Wahid
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Youssef Abdellaoui
Mimount Ajnaou
Jimmy Colliers
Elien De Smedt
Ine Dirks
Siemen Goetschalckx
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