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Het architectuuronderwijs in België viert momenteel 
veelvuldig feest: de Sint-Lucasscholen blikten in 2012 
terug op hun stichting in 1862, in Antwerpen wordt 350 
jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten gevierd 
(1663-2013), de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van 
de UGent blikt in 2014 terug op de start van de opleiding 
ingenieur-architect 150 jaar geleden en naar aanleiding van 
de 35ste verjaardag van de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect aan de Vrije Universiteit Brussel stellen wij dit 
jubileumnummer van het jaarboekje samen. In vergelijking 
met de andere verjaardagen lijkt een tijdspanne van 35 
jaar (1979-2014) misschien gering, maar gedurende deze 
periode veranderde onze opleiding drastisch: de jongste 
Nederlandstalige architectuuropleiding in België werd 
volwassen en staat ondertussen sterk op haar benen in een 
gewijzigd onderwijs- en onderzoekslandschap.

Deze publicatie heeft niet de ambitie om dé geschiedenis 
van de voorbije 35 jaar te brengen, het is eerder een 
‘redelijk eigenzinnige’ compilatie van gebeurtenissen en 
getuigenissen. Toch zal de bijdrage ‘de geschiedenis van 
een pedagogisch project’, die vertrekt van collegeroosters, 
personeelslijsten en verslagen van raden en commissies, 
niet ver van de werkelijkheid liggen. 

Dit jubileumnummer bevat verder het persoonlijke verhaal 
van 7 alumni die achtereenvolgens het 5-jarige studietraject 
aflegden: van de eerste lichting in 1984 tot de huidige 
lichting in 2014. Vandaar ook de titel van dit feestboekje: 
7x5. De alumni blikken terug op hun VUB-tijd en delen hun 
visie mee over de meerwaarde van de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect. Het curriculum dat elk van hen 
doorliep, is mee opgenomen. 

Hoe sterk het onderwijs en de programma’s ook wijzigden, 
het ontwerpatelier bleef altijd de rode draad doorheen 
de opleiding. De basisuitgangspunten en kwaliteiten van 
het ontwerpatelier worden helder verwoord door enkele 
voormalige en huidige titularissen van het ontwerpatelier: 
Johan Baele, José Depuydt, Ann Verdonck en Jonas 
Lindekens.

Om het reilen en zeilen van de vakgroep in kaart te brengen, 
kruipen we in de huid van de pioniers van de opleiding: eerste 
vakgroepvoorzitter Richard Vermuyten en ontwerptitularis 
Johan Baele. Een blik achter de schermen wordt ons gegund 
door professor Marijke Mollaert, praktijkassistent José 
Depuydt, ‘desk manager’ Maryse Koll en promovendus Sven 
Hebbelinck.

Het jubileumnummer sluit af met een tijdslijn van 
titularissen, vorsers en assistenten die meer dan 300 alumni 
succesvol naar de eindmeet hebben geleid. 

Doorheen de teksten worden verschillende mijlpalen en 
‘groeiparameters’ aangehaald zoals het aantal studenten, 
docenten, vorsers en assistenten die tonen hoe de 
opleiding evolueerde. Toch zijn er ook constanten, zoals 
het enthousiasme en de onderlinge collegialiteit. Deze 
jubileumpublicatie is daar een mooi voorbeeld van. Wat 
begon als een zot idee, werd omarmd en gedragen door de 
vakgroep. Bij de uitwerking ervan droegen alle collega’s een 
steentje bij. Het is deze unieke en energieke sfeer die zin 
geeft aan de toekomst.

VOORWOORD

INE WOUTERS, Vakgroepvoorzitter
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Proficiat opleiding ingenieur-architect van de VUB! Na 35 
jaar kunnen jullie terugblikken op een mooi en succesvol 
parcours. 

Het is een bijzonder genoegen voor mij als decaan om 
dit voorwoord te schrijven. Mijn carrière aan de VUB 
startte immers bijna gelijktijdig met de oprichting van 
deze nieuwe opleiding in 1979 – in 1978 begon ik aan 
mijn studies burgerlijk ingenieur. Ik heb jullie dus zien 
groeien van het prille begin tot nu. Enkele cijfers: in 1984 
studeerden de eerste vier burgerlijk ingenieur-architecten 
af. Dat vertegenwoordigde toen 3% van de afgestudeerden 
van de faculteit. Voor het academiejaar 2012-13 hadden 
jullie een aandeel van 14% onder de afgestudeerden. En dit 
academiejaar kiest 25% van onze 1ste bachelorstudenten 
voor de opleiding ingenieur-architect.
 
Jullie vormen ingenieur-architecten die – ik citeer – 
“een synergie kunnen realiseren tussen de domeinen 
ingenieurs- en architectuurwetenschappen, die met visie 
de bouwtechnische en architectonische componenten 
weten te verweven in kwalitatieve projecten, en die 
verantwoordelijkheid kunnen nemen en duurzame 
oplossingen aanreiken.” Dat jullie dat met verve doen 
blijkt uit de lovende woorden van de visitatiecommissie 
van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) die in 2011 
haar rapport heeft uitgebracht (www.vlir.be).

Daarnaast slagen jullie erin een eigen onderzoekslijn 
uit te bouwen die getuigt van groot maatschappelijk 
engagement, samen te werken in het BRUFACE-project 
van de faculteit met de collega’s van de ULB met oog voor 
de Brusselse en grootstedelijke context, en bij te dragen 
tot een beter genderevenwicht onder studenten, alumni, 

vorsers en professoren in een ingenieurswereld die globaal 
genomen nog steeds te weinig vrouwen aantrekt.

Jullie hebben de verwachtingen van mijn voorgangers 
decanen waargemaakt. Mag deze terugblik op het verleden 
jullie inspireren om verder te bouwen aan de toekomst van 
de opleiding en de faculteit!

VOORWOORD

ANNICK HUBIN, Decaan
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In de zitting van 12 juni 1979 nam de Raad van Beheer van 
de Vrije Universiteit Brussel de beslissing om, tien jaar na 
haar oprichting, een opleiding tot burgerlijk ingenieur-
architect op te richten binnen de Faculteit Toegepaste 
Wetenschappen (naast de bestaande opleidingen in de 
Burgerlijke Bouwkunde, Werktuigkunde-Elektrotechniek, 
Scheikunde en Metaalkunde).01 Achteraf beschouwd was 
deze beslissing een mijlpaal, maar op korte termijn waren 
de gevolgen van deze beslissing nauwelijks voelbaar. Het 
zou immers enige tijd duren vooraleer een volwaardig 
architectuurprogramma werd uitgebouwd binnen deze 
nieuwe richting. Het aantal burgerlijk ingenieur-architecten 
dat afstudeerde aan de VUB was tot 1995-1996 ook telkens 
op één hand te tellen.02 

De oprichting van de nieuwe studierichting was niet 
vanzelfsprekend. Voorstanders (o.a. voormalig decaan 
Gaston Maggetto, vice-decaan Jean Renneboog en 
Oscar Steenhaut, toen nog hoofd van de afdeling 
Elektronica) wezen op het belang van diversificatie van 
het opleidingsaanbod voor de aantrekkingskracht van de 
nog jonge universiteit en de extra financieringsmiddelen 
die dit zou kunnen betekenen - de financiering van de 
universiteiten gebeurde immers (voornamelijk) op basis 
van studentenaantallen, en een ruimer aanbod betekende 
hopelijk ook meer studenten. Binnen de VUB was echter 
niet iedereen overtuigd van de noodzaak en succeskansen 
van een nieuwe opleiding. Er was sinds enkele jaren immers 
een negatieve trend ontstaan in de studentenaantallen van 
de verschillende architectuuropleidingen in België en door 
de toenmalige crisis in de bouwsector zou die trend wellicht 
niet snel worden omgebogen. Bovendien bestond er al een 
zeer groot aanbod aan architectuuropleidingen in België: 
twaalf hogescholen en vijf universiteiten boden toen een 

opleiding tot architect of burgerlijk ingenieur-architect aan. 
Aan de afdeling Burgerlijke Bouwkunde van de VUB, die 
toen onder leiding stond van Armand Broucke, werd niet 
door iedereen positief gereageerd op het initiatief. Vooreerst 
stelde men de vraag waar de expertise voor deze richting 
moest worden gehaald. Ook bestond de vrees dat de nieuwe 
opleiding niet zozeer nieuwe studenten zou aantrekken, 
maar dat er eerder kandidaat-studenten burgerlijk ingenieur 
bouwkunde hun studiekeuze zouden herzien. De afdeling 
Burgerlijke Bouwkunde wilde een tegenovergestelde 
ontwikkeling inzetten: in plaats van kandidaat-ingenieurs 
de optie tot universitaire architectuurstudies aan te bieden, 
wilden ze afgestudeerde architecten aantrekken om bij hen 
een bijkomende opleiding te volgen. Het is in dit licht dat 
de gelijktijdige oprichting van de ‘Bijzondere licentie in 
de Bouwtechniek (voor architekten)’ moet worden gezien. 
Deze studierichting zou tot 1993 blijven bestaan, naast de 

opleidingen tot burgerlijk ingenieur-
architect en burgerlijk ingenieur 
bouwkunde (waarin verschillende 
specialisatierichtingen werden 
aangeboden, waaronder ‘gebouwen’). 
De Bijzondere Licentie trok echter 
slechts een beperkt aantal studenten 
aan en kan dus bezwaarlijk succesvol 
worden genoemd. 

Eens de beslissing genomen was om 
effectief een opleiding tot burgerlijk 
ingenieur-architect in te richten, zette 
de afdeling Burgerlijke Bouwkunde 
zich hiervoor in, om de controle en 
synergie te bewaren. De eerste versie 
van het programma was dan ook sterk 
‘bouwkundig’ gekleurd. Volgend citaat 

uit die periode, van de hand van o.a. Richard Vermuyten 
en W. Patrick De Wilde, de toenmalige drijvende krachten 
achter de opleiding, geeft het klimaat weer waarbinnen de 
opleiding burgerlijk ingenieur-architect tot stand kwam:

Deze tekst is voornamelijk 
gebaseerd op een analyse 
van de collegeroosters 
die jaarlijks gepubliceerd 
werden door de universiteit 
(zij het enkele maanden 
voor de aanvang van het 
academiejaar, waardoor de 
allerlaatste wijzigingen aan 
het programma niet meer 
geïncorporeerd konden 
worden). Deze publicaties 
worden bewaard in het 
Universiteitsarchief van de 
VUB; ontbrekende nummers 
werden opgevraagd op het 
secretariaat van de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen. 
De basisinformatie uit deze 
publicaties werd verder 
uitgewerkt op basis van 
gesprekken met voormalige 
en huidige professoren van 
de opleiding (in het bijzonder 
W. Patrick De Wilde, Marijke 
Mollaert en Ine Wouters) 
en documenten die werden 
opgesteld in het kader 
van de onderwijsvisitaties 
(visitatierapporten en 
zelfstudierapporten van de 
voorbije twee visitatierondes).

01.  Uittreksel uit de Notulen 
van de Raad van Beheer 
van de VUB. Raad van 
Beheer van 12 febru-
ari 1980 (RVB.191/U7/24). 
Universiteitsarchief VUB. 
(Met dank aan Kaat Knaepen 
voor het bezorgen van deze 
informatie). 

02.  Ter vergelijking: de 
dichtstbijzijnde concurrerende 
opleiding, aan de KU 
Leuven, telde 232 regelmatig 
ingeschreven studenten in 
het academiejaar 1979-1980. 
Pol VIDTS, Hedendaags 
architectuuronderwijs in 
België. Deel 2: de scholen, 
Brussel: Vrije Universiteit 
Brussel, 1983, tabel 2 
(ongepag.) 

DE GESCHIEDENIS VAN EEN 
PEDAGOGISCH PROJECT

STEPHANIE VAN DE VOORDE

Geschiedenis

Het aantal burgerlijk 

ingenieur-architecten dat 

afstudeerde aan de VUB 

was tot 1995-1996 telkens 

op één hand te tellen.
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“In een situatie waarin het vooralsnog ondenkbaar is dat 
een specifieke afdeling architectuur zou gecreëerd worden 
op universitair niveau, ter vervanging van de huidige 
verschillende onderwijssystemen, heeft de V.U.B. gemeend 
een optie te moeten nemen, waarin zij duidelijk afwijkt van 
de opleiding aan de andere universiteiten.

1. De student moet afstuderen als volwaardig bouwkundig 
ingenieur, specialiteit gebouwen.

2. De student krijgt een inleiding tot de architectuur die 
voldoende is om hem toe te laten na zijn verplichte stage 
in het beroep van architect te stappen. Dit veronderstelt 
een dosis zelfstudie (bibliotheekwerk,...) en creatieve 
zelfwerkzaamheid. De motivatie van de student speelt 
hierin een belangrijke rol.

3. De student krijgt een inleiding in het gebruik van 
de nieuwste middelen (computer). Hij kan zich dan 
eventueel verder specialiseren in een aanvullend jaar, 
bv. een bijzondere licentie in informatica.

4. De opleiding verzekert een grotere polyvalentie dan 
het geval is in de andere ingenieursopleidingen en laat 
een grotere diversificatie toe in de uitoefening van het 
beroep.” 03

IN HET BEGIN WAS ER… VORMLEER

De opleiding zou (grotendeels) georganiseerd worden met 
de middelen die beschikbaar waren binnen het bestaande 
kader van de afdeling Burgerlijke Bouwkunde. In het initiële 
plan was het programma van de eerste kandidatuur van de 
opleiding burgerlijk ingenieur-architect bewust identiek 
opgesteld aan dat van de algemene ingenieursopleiding, 
om het traditioneel polyvalente karakter van de eerste 
jaren van de ingenieursopleiding te vrijwaren.04 Ook in 
het tweede kandidatuursjaar zou, met slechts één specifiek 
architectuurvak Vormleer, de gewenste polyvalentie 
gegarandeerd moeten zijn. Pas in de hogere jaren zou een 
volwaardig aangepast programma worden uitgewerkt. 
Dit plan zou evenwel bijgestuurd worden door een 
bijzondere werkgroep, die na de formele beslissing tot 
oprichting van de nieuwe studierichting door de faculteit 
aangesteld werd om het curriculum hiervan uit te werken. 

De bijzondere werkgroep, waar volgens de mondelinge 
overlevering o.a. toenmalig decaan Oscar Steenhaut 
en Richard Vermuyten deel van uitmaakten, wilde de 
eigenheid van de discipline vanaf de kandidatuursjaren 
sterker benadrukken en de studenten zo snel mogelijk 
kennis laten maken “met de esthetische aspekten van hun 
vorming.”05 Er werd voorgesteld om het vak Vormleer al 
in de eerste kandidatuur op het programma te plaatsen 
(waardoor het vak Scheikunde van 60 naar 20 lesuren 
werd teruggebracht). In het tweede kandidatuursjaar 
zouden 240 lesuren specifieke architectuurvakken moeten 
worden voorzien (op een totaal van 850 lesuren) “wil de 
opleiding geloofwaardig zijn.”06 Het programma dat de 
werkgroep voor het tweede jaar naar voren schoof omvatte 
Vormleer (60u), Oefeningen van beschrijvende meetkunde 
en perspectieftekenen (45u), Architectuurtheorie (15u), 
Konstruktie van gebouwen-bouwtechnologie (45u) en 
Ontwerpmethodiek (75u). Daarnaast kregen de studenten 
ook algemene ingenieursvakken m.b.t. scheikunde, 
mechanica, natuurkunde, wiskunde en informatica (deels 
in een lichtere versie), terwijl de vakken Technologie en 
Algemene electronica uit het programma werden geschrapt. 
Dit programma werd goedgekeurd door de Raad van Beheer 
op 12 februari 1980.

Wat betreft de hogere jaren van de opleiding zou, opnieuw 
volgens de initiële doelstelling uit 1979-1980, het accent 
worden gelegd op “de huidige en toekomstige problemen die 
gebonden zijn met o.a. Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening 
en Building Management.”07 Dit blijkt echter niet uit een 
analyse van het programma van het derde jaar, dat vooral 
vakken bevat die tot de algemene ingenieurswetenschappen 
kunnen worden gerekend (Fysica, Stromingsleer, 
Kinematica, Elektrotechniek, Thermodynamica, 
Fotogrammetrie, Delfstofkunde, Scheikunde). Het 
aantal architectuurvakken was relatief beperkt, wellicht 
deels omdat hier ook een aantal nieuwe docenten voor 
aangetrokken diende te worden. Op het programma 
van het derde jaar stonden Algemene bouwwijzen en 
industriële bouwwerken (met deelcursussen Bouwfysica, 
Prefabrikatie en Komputer aided architectural design), 
Burgerlijke bouwkunst en Ontwerpen – architectonische 
samenstelling. In het vierde en het vijfde jaar was het 

03.  Geciteerd in: Ibid., 
(ongepag.)…

05.  Toelichting bij het 
voorstel van programma voor 
de 1ste en 2de kandidatuur 
ingenieur-architect. Uittreksel 
uit de Notulen van de Raad 
van Beheer van de VUB. 
Raad van Beheer van 12 
februari 1980 (RVB.191/
U7/24). Universiteitsarchief 
VUB.

06.  Ibid.

07.  Faculteit van de 
Toegepaste Wetenschappen, 
Brussel: Vrije Universiteit 
Brussel, 1979, p. 31 
(Collegeroosters 1979-1980). 
Universiteitsarchief VUB.

04.  Het programma was 
overigens nog grotendeels 
gebaseerd op de wetten 
van 10 april 1890 en 3 juli 
1891 m.b.t. de toekenning 
van de academische graden 
en het programma van de 
universitaire examens. Zie 
ook Stephanie VAN DE 
VOORDE et al., Bronnengids 
Architectuuronderwijs 
Vlaanderen, Antwerpen: 
Centrum Vlaamse 
Architectuurarchieven, 2012, 
pp. 27-28.

Geschiedenis
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aandeel architectuurvakken groter, met o.a. Stabiliteit 
der bouwwerken, Spatiale strukturen, Sterkteleer 
en spanningsanalyse (Eindige elementen, Platen en 
schalen en Proefondervindelijke spanningsanalyse), 
Speciale fysische problemen in gebouwen, Speciale akties 
(wind, seismen, trillingen), Akoestiek en geluidshinder, 
Verlichtingstechniek, Staalkonstruktie, Houtkonstruktie 
en Stedebouw. Dit curriculum werd voorgesteld in 1980 en 
trapsgewijs verder verfijnd. Zo werd het programma van 
het vierde jaar pas in 1982-1983 op punt gesteld, gelijke 
tred houdend met de voortgang van de eerste lichting 
studenten. De vakken Beginselen van het nijverheidsrecht, 
Bouwwerken der burgerlijke genie: grondwegen, 
Verkeerskunde, vervoertechniek en spoorwegexploitatie 
en Planning en organisatie van de werf werden toen aan 
het curriculum van het vierde jaar toegevoegd. Deze vakken, 
die nauw aansluiten bij de accenten die toen werden 
vooropgesteld, zijn vandaag allemaal verdwenen uit het 
programma.

EEN NIEUWE PLOEG

In het voorstel van de bijzondere werkgroep werden nog 
geen docenten verbonden aan de nieuwe vakken. De extra 
personeelsbelasting was door de werkgroep berekend 
op een uitbreiding van 0.4 (voltijdsequivalent) voor het 
onderwijzend personeel en 0.066 (voltijdsequivalent) voor 
het onderzoekspersoneel, wat zou opgevangen worden 
binnen het bestaande toegelaten kader. Een belangrijk 
deel van de vakken werd opgenomen door docenten en 
assistenten die verbonden waren aan de onderwijseenheid 
Burgerlijke Bouwkunde, o.a. Armand Broucke 
(Betonberekening; Drainage en riolering), Willy Van Der 
Meeren (Ontwerpmethodiek; Theorie der bouwkunst), 
Gustave Moussiaux (Staalconstructies), W. Patrick De 
Wilde (Stabiliteit; Spatiale strukturen; Sterkteleer en 
spanningsanalyse: eindige elementen), Jan Van Loeij 
(Bouwen van bruggen) en Marijke Mollaert (Beschrijvende 
meetkunde en perspectieftekenen). Ook professoren van 
andere afdelingen en faculteiten werden ingeschakeld, o.a. 
Freddy Delbaen (Meetkunde), Marcel Gielen (Scheikunde), 
Philippe Ronsmans (Natuurkunde), Jean Renneboog 

(Elektriciteit), Frieda Dambre-Van Tyghem (Geschiedenis 
van de bouwkunst), Jacques Tiberghien (Informatica), 
Gaston Maggetto (Verlichtingstechniek), Robert Jonckheere 
(Kinematica en dynamica der werktuigen), Samuel Wacj 
(Thermodynamica) en Jean Vereecken (Metallografie).

Willy Van Der Meeren was één van de weinige professoren 
in deze eerste ploeg die een architectuuropleiding had 
gevolgd. Sinds 1 oktober 1970 was hij als deeltijds 
docent verbonden aan de onderwijseenheid Burgerlijke 
Bouwkunde. Zijn lesopdracht voor de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect bestond initieel enkel uit Theorie van 
de Bouwkunst (als keuzevak) en Ontwerpmethodiek – 
werkcollege, maar breidde vanaf 1983-1984 uit met o.a. 
Stedenbouw, Hedendaagse tendenzen in de architectuur 
en Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
prefabricatie. Dit laatste vak sloot zeer nauw aan bij de 
principes die hij hanteerde in zijn eigen ontwerppraktijk en 

Voor de 
studentenhuisvesting op 
de campus in Etterbeek 
(1971-1973), viel architect 
Willy Van Der Meeren 
terug op de principes 
van industrialisatie en 
prefabricatie. Hij paste 
geprefabriceerde modules 
toe, die ontwikkeld waren 
door de Zwitserse architect 
en ondernemer Fritz 
Stucky. (Archief van de 
Technische Dienst, VUB)

Geschiedenis
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LINKS
Aan de hand van de SAR-
tafel konden studenten 
leren de principes van 
standaardisering en 
modulering te integreren 
in hun ontwerpmethodiek. 
(Coll. Marijke Mollaert)

Geschiedenis

die hij in 1971-1973 ook had gedemonstreerd bij de bouw van 
de studentenhuisvesting op de campus in Etterbeek. Van 
Der Meeren was zeer sterk voorstander van industrialisatie, 
prefabricatie, standaardisatie en normalisatie. Een 
illustratie hiervan is de grote SAR-maquette (of eerder SAR-
tafel)08 die hij ter beschikking stelde van de studenten voor 
de ontwerpopdrachten.

Eén van de eerste ‘externe’ architecten 
die werd aangeworven om de opleiding 
mee vorm te geven, was Richard 
Vermuyten. Hij had het diploma van 
architect behaald aan het Stedelijk 
Hoger Instituut voor Architectuur en 
Stedenbouw (SHIAS) van de stad Gent 
en volgde nadien het brugprogramma 
voor de opleiding burgerlijk 

bouwkundig ingenieur aan de VUB. Hierna werd Vermuyten 
aangesteld op de gebouwendienst van de universiteit. Dit 
deeltijds mandaat (70%) combineerde hij met zijn praktijk 
als zelfstandig architect, in welke hoedanigheid hij ook het 
labo Bouwkunde ontwierp. Vanaf 1980 zou hij een belangrijk 
deel van de specifieke architectuurvakken op zich nemen: 
volgens het programmaboek van 1980-1981 was Vermuyten 
o.a. verantwoordelijk voor Architectuurtheorie, Konstruktie 
van gebouwen – bouwtechnologie, Ontwerpmethodiek 
en Burgerlijke Bouwkunst. Geleidelijk aan nam hij 
meer vakken op, o.a. de verantwoordelijkheid over de 
verschillende ateliers met de vakken Vormleer en, in de 
hogere jaren, Ontwerpen – architectonische samenstelling. 
Hierdoor is het beeld ontstaan dat Vermuyten lange tijd 
nagenoeg alleen de opleiding droeg, wat nog versterkt werd 
door het feit dat hij van 1982 tot 1998 de eerste voorzitter 
was van wat toen de Onderwijs- en Onderzoekseenheid 
Architectuur werd.

Waar tijdens de studietijd van de eerste generatie studenten 
nog volop werd gesleuteld aan het programma, werden 
in de tweede helft van de jaren 1980 relatief weinig 
wijzigingen doorgevoerd in het programma. Naast de 
onvermijdelijke verschuivingen van bepaalde vakken van 
het ene naar het andere studiejaar, werd af en toe een vak 

08.  SAR staat voor Stichting 
Architecten Research, een 
Nederlands cooperatief 
opgericht in 1964 door 
John Habraken dat een 
alternatieve ontwerpmethode 
voor massabouw 
ontwikkelde.

Richard Vermuyten 

was de eerste 

vakgroepvoorzitter. 



7 x 5 18 19

geschrapt of toegevoegd, met bijhorende veranderingen 
in het docentenkorps. Zo werd in 1984-1985 Johan 
Baele aangesteld om, samen met Richard Vermuyten, 
Ontwerpen – architectonische samenstelling te geven 
in het derde, vierde en vijfde jaar (telkens 40u theorie en 
80u oefeningen). In het vijfde jaar waren zij ook samen 
verantwoordelijk voor het vak Ontwerpmethodiek en 
eindontwerp (40u + 140u): bovenop het Afstudeerwerk 
(goed voor 200u in het programma), werd er dus gedurende 
enkele jaren (tot 1986-1987) een zware ontwerpbelasting 
gelegd op het vijfde jaar. Academiejaar 1987-1988 was het 
laatste jaar waarin Willy Van Der Meeren doceerde: de 
meeste vakken van Van Der Meeren werden overgenomen 
door Richard Vermuyten, maar voor Algemene bouwwijzen 
en industriële bouwwerken: prefabricatie in het vierde 
jaar werd in 1989 Philippe Samyn aangesteld. Samyn, die 
door Marc Dubois in het Repertorium van de Belgische 
architectuur omschreven wordt als “de markantste 
vertegenwoordiger van de high-tech in België,”09 volgde 
in 1992-1993 Johan Baele op als atelierverantwoordelijke 
in het laatste jaar, en gaf nadien ook Houtconstructies en 
Technologisch ontwerp. In deze cursussen bracht hij zijn 
“uitgesproken technologische opvatting van het bouwen 
die erop gericht is met geavanceerde technieken een 
lichte, transparante architectuur tot stand te brengen”10  
over naar de studenten. Samyn, die zelf een opleiding in 
meerdere talen had genoten,  stond er ook voor gekend om 
in zijn lessen verschillende talen met elkaar af te wisselen, 
waarmee hij vooruitliep op de recente ontwikkeling in het 
Engelstalige onderwijs. 11 

Hoewel doorheen de jaren steeds meer architecten als docent 
werden aangesteld, bleven ook de burgerlijk ingenieurs 
bouwkunde een sterke invloed op de opleiding uitoefenen. 
Eén van de collega’s van de Burgerlijke Bouwkunde die ruim 
drie decennia (van 1980 tot 2012) mee de opleiding van de 
burgerlijk ingenieur-architecten verzorgde, was W. Patrick 
De Wilde; in 2005-2006 was hij ook vakgroepvoorzitter ad 
interim. Hoewel De Wilde niet was opgeleid als architect, 
getuigt zijn bijzonder tekentalent, dat tot uiting kwam in 
het gemak waarmee hij ingewikkelde ruimtefiguren op 
het schoolbord schetste, wel van een grote affiniteit met 
architectuur en bouwkunst. Zijn precieze lesopdracht 

09.  Anne VAN LOO 
(ed.), Repertorium van de 
architectuur in België van 
1830 tot heden, Antwerpen: 
Mercatorfonds, 2003, p. 495.

10. Ibid.

11.  Samyn behaalde het 
diploma van burgerlijk 
ingenieur bouwkunde 
aan de ULB in 1971, 
een Master of Science in 
Civil Engineering aan het 
Massachusetts Institute of 
Technology in 1973, een 
architectuurdiploma voor 
een Belgische staatsjury in 
1985 en een doctoraat in de 
toegepaste wetenschappen 
aan de Luikse universiteit 
in 1999.

Geschiedenis

Vermuyten stelde een 
cursus ter beschikking bij 
het vak Ontwerpmethodiek, 
met bijdragen uit 
nationale en internationale 
standaardwerken. Hij deed 
hiervoor o.a. beroep op het 
referentiewerk Architecture. 
Form, Space and Order van 
Francis D.K. Ching.

Voor het vak Hedendaagse 
tendenzen in de 
architectuur verzamelde 
Vermuyten literatuur 
over recente projecten 
die besproken werden 
in de les. De reader van 
1991-1992 bevatte onder 
meer teksten m.b.t. de 
studiereizen naar Parijs 
en Berlijn en recensies 
van tentoonstellingen over 
David Chipperfield, Juliaan 
Lampens, Alvaro Siza, 
Louis Kahn en Santiago 
Calatrava.
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wisselde doorheen de jaren, zij het vooral binnen het veld 
van Stabiliteit der bouwwerken, Constructief ontwerp 
en Mechanica der materialen. Opmerkelijk in zijn 
lessenpakket (want niet vanzelfsprekend in een opleiding 
burgerlijk ingenieur-architect) zijn de vakken Spatiale 
structuren (vanaf 1988-1989 Ruimtelijke constructies) 
en Sterkteleer en spanningsanalyse: Platen en Schalen, 
die beide van in het begin tot 1993 op het programma 
stonden (Platen en Schalen nam W. Patrick De Wilde in 
1988 over van Albert Cardon). Ook burgerlijk ingenieur 
bouwkunde Jan Wastiels was gedurende drie decennia 
een vaste waarde in de opleiding. Hij doceerde van 1984 
tot heden vakken als Staalconstructie, Beton: materiaal 
en berekeningselementen, Cement en beton, Stabiliteit en 
constructief ontwerp (Eurocodes en kwaliteitssystsemen 
en Stabiliteit der bouwwerken) en Bouwmaterialen. In 
2006-2010 was hij ook vakgroepvoorzitter en leidde in die 
periode onder meer de verhuis van de vakgroep van gebouw 
Z naar gebouw K in goede banen.

DE EERSTE HERVORMING

Vanaf 1991-1992 en stapsgewijs tot 1995-1996 werd het 
programma van de opleiding volledig hervormd. De vakgroep 
Architectuur van de VUB volgde hiermee een beweging die 
zich over het hele universitaire landschap in Vlaanderen en 
Brussel doorzette. Nadat de onderwijsbevoegdheid in 1988 
was overgeheveld van het federale niveau naar het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, voerde het Vlaamse 
onderwijsdepartement in de eerste helft van de jaren 1990 
een grondige hervorming van het hoger onderwijs aan de 
universiteiten en hogescholen in Vlaanderen door. Met het 
zogeheten ‘universiteitendecreet’ van 12 juni 1991 werd 
het universitair onderwijs hervormd en geüniformiseerd 
(met een vast opleidingsaanbod in 18 studiegebieden). 
De veranderingen m.b.t. de structuur en organisatie van 
de opleiding tot burgerlijk ingenieur-architect bleven 
beperkt: de opleiding bestond, net als voordien, uit twee 
cycli van twee en drie studiejaren, en mocht (nog steeds) 
worden georganiseerd door de Faculteiten Toegepaste 
Wetenschappen van de VUB, UGent en KU Leuven.12  
Wat betreft het toelatingsexamen veranderde wel het één 
en ander. Tot dan toe werd het toelatingsexamen voor 
kandidaat burgerlijk ingenieur-architecten gezamenlijk 
georganiseerd met kandidaat burgerlijk ingenieurs (volgens 
een regentbesluit van 1949). Vanaf 1992-1993 zou dit 
afzonderlijk georganiseerd worden, waardoor de inhoud van 
dit interuniversitair overlegd en erkend toelatingsexamen 
beter op de (vernieuwde) opleiding kon worden afgestemd. 
Aansluitend besloot de VUB in 1991-1992 om de scheiding 
tussen de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk 
ingenieur-architect, die tot dan toe gezamenlijk les volgden 
in de eerste kandidatuur (op het vak Vormleer na), door te 
trekken over de volledige lijn (net als in Leuven en Gent was 
gebeurd in de jaren 1960 en 1970). 

Naar aanleiding van de nota De Academische opleiding 
in de Architectuur aan de Faculteiten Toegepaste 
Wetenschappen van de Vlaamse Universiteiten (1991) 
werden de principes van een vernieuwde opleiding 
burgerlijk ingenieur-architect geformuleerd.13 De nota was 
gezamenlijk opgesteld door professoren van Brussel, Leuven 
en Gent (Brussel werd vertegenwoordigd door Richard 

12.  Decreet betreffende de 
universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap van 12 juni 
1991, Belgisch Staatsblad, 4 
juli 1991. 

Geschiedenis

Studenten stellen hun 
ontwerp voor het examen 
Houtconstructies voor aan 
Philippe Samyn. (Coll. Ine 
Wouters)

13.  De Academische 
opleiding in de Architectuur 
aan de Faculteiten 
Toegepaste Wetenschappen 
van de Vlaamse 
Universiteiten – Ontwerp 
– 13 maart 1991. Archief 
Vakgroep Architectonische 
Ingenieurswetenschappen, 
VUB.
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Vermuyten en decaan Robert Jonckheere). Volgens de 
nota diende de opleiding gestoeld te zijn op drie pijlers: het 
ontwerpen, de bouwtechniek en de architectuurwetenschap. 
Deze drie pijlers dienden ook ondersteund te zijn door 
fundamenteel-wetenschappelijke vakken. Het programma 
aan de VUB werd in die zin gewijzigd; de krachtlijnen 
werden uitgezet door Richard Vermuyten en W. Patrick De 
Wilde. In 1991-1992 veranderde er evenwel nog niet veel 
aan het programma van de eerste kandidatuur, met slechts 
twee nieuwe vakken op het programma: het Werkcollege 
ontwerpmethodiek 1 (waar ook Vormleer tijdelijk werd 
bij ondergebracht) en Computergesteund ontwerpen 1. 
Het jaar nadien, in 1992-1993, werd een aantal nieuwe 
vakken toegevoegd, verschoven, geschrapt of inhoudelijk 
bijgestuurd, waarmee een beter evenwicht werd bereikt 
tussen de wetenschappelijke en architecturale vakken: 
mechanica, fysica en wiskunde werden minder zwaar, terwijl 

scheikunde en autocad verschoven 
naar het tweede jaar. De ruimte die 
hierdoor vrijkwam werd ingevuld 
met Logica, Architectuurtheorie 
1, Vormleer 1, Constructie van 
gebouwen – bouwtechnologie 
1 en Architectuurgeschiedenis 
1. Trapsgewijs werden ook in de 
hogere jaren grote veranderingen 
en verschuivingen doorgevoerd, 
soms zelfs zo radicaal dat er amper 
een vak in dezelfde vorm behouden 
bleef. Vakken als Plaatsbeschrijving 
en fotogrammetrie, Kinematica 
en dynamica der werktuigen, 
Delfstofkunde, Beginselen van het 
nijverheidsrecht en Bedrijfs- en 
spoorwegexploitatie verdwenen uit het 

curriculum, ten voordele van Constructie van gebouwen, 
Technische installaties, Pathologie van Constructies en 
Ruimtelijke Planning. 
Met deze reorganisatie werden in de periode 1992-
1996 ook een groot aantal nieuwe docenten aangesteld, 
binnen alle disciplines. De ploeg voor Ontwerpmethodiek 
werd versterkt door Hendrik Hendrickx, Dirk De Meyer 
en Johan Raman. Op gebied van Architectuurtheorie 

en -geschiedenis werden respectievelijk Gerard Van 
Zeijl en Jeanine Lambrecht aangesteld. Jean Paul Van 
Bendegem stond in voor de algemene vorming (Logica en 
wetenschapsfilosofie). Voor de (nieuwe) bouwtechnische 
en wetenschappelijke vakken werd een beroep gedaan op 
Stefaan Caenepeel (Wiskunde), Dirk Lefeber (Mechanica), 
Ronald Van Loon (Natuurkunde, Elektriciteit), Marc Van 
Overmeire (Werktuigen, Bouwakoestiek), Johan Deconinck 
(Technische installaties), Rudolph Willem (Chemie), 
Florimond De Smedt (Hydraulica, Grondmechanica), 
Paul Van de Putte (Planning en organisatie van de 
bouwplaats), André De Wint (Technische installaties), 
Patrick Rombauts (Verlichtingstechniek), John Vantomme 
(Betonconstructies), Herman Van Herzeele (Fysica) en 
Herman Terryn (Materiaalkunde; Mechanica). 

In 1997 waren de voornaamste wijzigingen van deze eerste 
grote hervorming geïmplementeerd in alle studiejaren, 
waarna het programma relatief stabiel bleef tot in 2003.

EEN VUB-ARCH PROFIEL

Dankzij de hervorming in de eerste helft van de jaren 1990, 
was er ruimte om een specifiek profiel te ontwikkelen voor 
de opleiding. De grote lijnen van het programma waren 
weliswaar wettelijk bepaald, maar hierbinnen was nog 
voldoende ‘academische vrijheid’ om het programma een 
specifieke invulling te geven. De vakgroep was zich bij deze 
invulling terdege bewust van de opportuniteit van haar 
unieke situatie, zo vertelt het Zelfstudierapport tien jaar 
later: omdat ze niet op een lang verleden of traditie stoelde, 
kon ze nog alle kanten uit. Anderzijds was het, door de 
kleinere schaal, kwalitatief onmogelijk om dezelfde breedte 
te bestrijken als de opleidingen in Leuven en Gent. De 
kleinschaligheid van de opleiding – een eufemisme voor het 
relatief lage studentenaantal – bood echter wel ruimte voor 
een meer geïndividualiseerde studiebegeleiding, zonder dat 
daarmee de zelfstandigheid van de studenten in gevaar werd 
gebracht. Dit toont zich ook in de cijfers: in de jaren 1990 
schreven slechts 9% van de studenten burgerlijk ingenieur-
architect zich in aan de VUB, tegenover 42% aan de UGent 
en 48% aan de KU Leuven.14  De geïndividualiseerde aanpak 

Geschiedenis

De opleiding diende 

gestoeld te zijn op drie 

pijlers: het ontwerpen, 

de bouwtechniek en de 

architectuurwetenschap.

14.  W. Patrick DE WILDE, 
Onderwijsvisitatie opleiding 
Burgerlijk Ingenieur-Architect. 
Verslag van de zelfstudie, 
Brussel: Vrije Universiteit 
Brussel, 2001, p. 44. Archief 
Vakgroep Architectonische 
Ingenieurswetenschappen, 
VUB.
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had echter positieve gevolgen voor de slaagpercentages: 
90% voor de VUB, tegenover 40% voor de UGent en 60% 
voor de KU Leuven.15  
Bij de uitwerking van het programma werd er bewust voor 
gekozen om “marktsegmenten op te sporen die nog niet 
voldoende ingevuld waren” en deze te ontwikkelen.16 De 
vakgroep Architectuur & Stedenbouw (VA&S) van de UGent 
zette bijvoorbeeld sterk in op o.a. Theorie & Geschiedenis, 
Stedenbouw en Bouwfysica, terwijl het departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 
(ASRO) van de KU Leuven focuste op o.a. Planning en 
Monumentenzorg. Ook aan de vakgroep Architectuur van 
de VUB werd de eigenheid van de opleiding nu duidelijker 
geformuleerd. Eén van deze specifieke kenmerken is dat 
er, meer dan in Gent en Leuven, ook na de afsplitsing 
van de opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde een 
nauwe band bleef bestaan met de Burgerlijke Bouwkunde, 
zowel de vakgroep als de discipline: de (natuur-)
wetenschappelijke vakken werden doorheen de jaren steeds 
verder ingeperkt, maar vakken m.b.t. stabiliteit, structuur 
en burgerlijke bouwkunde bleven nadrukkelijk aanwezig. 
Hierbij aansluitend was Constructies van gebouwen – 
bouwtechnologie (of later Bouwtechniek: Massiefbouw en 
Skeletbouw) vanaf 1980 tot vandaag een vaste waarde in de 

17.  De Onderwijsvisitatie 
Architectuur. Een onderzoek 
naar de kwaliteit van de 
opleidingen Architectuur aan 
de Vlaamse Universiteiten, 
Brussel: Vlaamse 
Interuniversitaire Raad, 2003, 
p. 18.

16.  Ibid., p. 10.

Geschiedenis

De VUB kende in de jaren 
1990 een laag aantal 
inschrijvingen voor de 
opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect, maar 
door de geïndividualiseerde 
aanpak waren de 
slaagkansen hoger dan 
elders. (Grafiek: Waldo 
Galle)

15.  Ibid., p. 45. kandidatuursjaren. In de twee laatste studiejaren stond (en 
staat) het gebruikelijke (Berekening van) Betonconstructies 
op het programma (met Armand Broucke als eerste docent), 
maar ook Staalconstructies en Houtconstructies werden 
van in het begin in het curriculum opgenomen (initieel 
o.l.v. Gustave Moussiaux en Ludwig Van Wilder). Dat 
deze aandacht voor technische aspecten nadelig was voor 
andere disciplines, werd aan de kaak gesteld in het eerste 

visitatierapport (2003): “Hier kan 
evenmin van een goede integratie 
van de twee polen gesproken worden, 
omdat hier de architectuurwetenschap 
zelf nauwelijks als een constitutief deel 
van de opleiding bestaat. De klemtoon 
ligt hier overwegend op de technische 
aspecten.”17 De nadruk lag echter niet 
alleen op bouwtechniek. Doorheen de 
jaren 1980-1990 werden immers een 
aantal thema’s of aandachtspunten 
naar voren geschoven of verder 
ontwikkeld, zowel in het onderwijs 
als in het onderzoek, die kenmerkend 
zijn voor de toenmalige opleiding tot 
burgerlijk ingenieur-architect aan 
de VUB en die tot op vandaag blijven 
doorwerken. Zo stond Computer aided 

architectural design of Computer gesteund ontwerpen 
van in het begin op het programma (als afzonderlijk vak 
of geïntegreerd in Ontwerpmethodiek). Initieel werd 
‘autocad’ enkel in het derde jaar gedoceerd, maar vanaf 
1991-1992 werd er ook in het eerste, het tweede, het vierde 
en/of het vijfde jaar van de opleiding plaatsgemaakt voor 
computertekenen. Op aansturen van Marijke Mollaert, die 
steeds de verantwoordelijkheid over dit lessenpakket droeg, 
werd CAD zeer sterk gelinkt aan het ontwerpproces. Vanaf 
1996-1997 gaf zij aan het computergesteund ontwerp in het 
derde jaar een andere invulling: autocad werd in het derde 
jaar vervangen door Vorm-actieve constructies. In dit vak, 
dat uniek is in België, wordt de aandacht voor structuren 
en computertekenen, die de VUB-opleiding tot burgerlijk 
ingenieur-architect typeert, gecombineerd. Vanaf 2003-
2004 werd Vorm-actieve constructies niet alleen in het 
derde jaar, maar ook in het vierde jaar gedoceerd, eerst als 

Ook na de afsplitsing van 

de opleiding burgerlijk 

ingenieur bouwkunde 

bleef een nauwe band 

met de Burgerlijke 

Bouwkunde bestaan.
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verplicht vak en vanaf 2005-2006 als keuzevak in de vorm 
van een workshop. In deze workshop wordt het ontwerp- 
en constructieproces van een lichtgewichtconstructie 
doorlopen van conceptueel ontwerp tot concrete uitvoering, 
bijvoorbeeld met de ‘VUB-tent’ in 2005-2006. 

Een tweede thema dat vanaf het midden van de jaren 
1990 (en vooral in de jaren 2000) ontwikkeld werd en 
een vaste plaats kreeg in het onderwijs, is de aandacht 
voor constructiegeschiedenis en renovatietechnieken. 
Vanaf 1994-1995 stond Pathologie van constructies op het 
programma, op aansturen van Armand Broucke en Richard 
Vermuyten. Vanaf 2004-2005 kreeg dit studiedomein een 
duidelijke richting met het vak Technieken specifiek voor 
renovatie en reconversie door Ine Wouters. Ook de nieuwe 
inkleuring van de vakken Architectuurgeschiedenis 1 (vanaf 

In het kader van de 
workshop Vorm-actieve 
constructies werd in 
2005-2006 deze ‘VUB’-tent 
ontworpen en opgericht. 
(Coll. ARCH)

Geschiedenis
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Burgerlijke Bouwkunde, waar ze in 1984 doctoreerde 
over zeilconstructies onder het promotorschap van W. 
Patrick De Wilde, en (officieel) vanaf 1996 aan de vakgroep 
Architectuur, waar ze van 1998 tot 2006 ook voorzitter van 
was), straalt haar expertise ook af op de onderzoekseenheid. 
Naast de lichtgewichtconstructies wordt in het jaarverslag 
van de vakgroep van 1995 verwezen naar het thema 
Renovatie, dat als nieuw onderzoeksgebied wordt 
opgestart. Binnen dit onderzoeksdomein van renovatie 
en herbestemming legt Ine Wouters in 2002 een eerste 
doctoraatsthesis neer aan de vakgroep, handelend over de 
Renovatie van de Fire Proof Mill in Brussel: renovatie-
bouwtechniek-brandweerstand. Doorheen de jaren werd 
het onderzoek m.b.t. Re-use sterker verankerd in een lokaal, 
nationaal en internationaal onderzoeksnetwerk, met o.a. 
de co-organisatie van de European Summer Schools in 
Construction History en de nauwe samenwerking met 
de onderzoeksgroep BATiR van de ULB in de Brussels 
Construction History Group sinds 2010. 

De verworven onderzoeksprojecten en de jaarverslagen 
van de vakgroep uit die periode omvatten nog een aantal 
andere onderzoeksthema’s, zoals de projecten Domotika 
en recyclage van kunststoffen tot bouwmateriaal (in 
respectievelijk 1989-1994 en 1995-1996 verworven bij 
de Onderzoeksraad van de VUB), De integratie van 
het hygrothermisch gedrag in het ontwerpproces van 
gebouwen (gefinancierd door de Onderzoeksraad van de 
VUB en het NFWO in 1997-1998), Mobiele en aanpasbare 
componenten in de enveloppe van een gebouw: 
gevoeligheidsanalyse met betrekking tot energieverbruik 
en comfort (Onderzoeksraad van de VUB, 1998-2000), het 
onderzoeksthema Deconstructie, tektoniek (leer van de 
architectonische cultuur in hun verband met constructie en 
techniek) en pedagogie of nog het (zeer breed geformuleerde 
en mogelijk daardoor weinig ontwikkelde) onderzoeksthema 
Stedebouw, ruimtelijke planning en architectuur.

In het begin van de 21ste eeuw werd een derde 
onderzoeksthema ‘4Dimensional Design’ geconsolideerd 
tot een volwaardige onderzoekslijn. Met enige goede 
wil zou dit kunnen worden begrepen als een erfenis van 
het gedachtegoed dat Willy Van Der Meeren en nadien 

2009-2010 Architectuur- en techniekgeschiedenis van 
de 19de en 20ste eeuw) en Architectuurtheorie 4 (vanaf 
2011-2012 Theoretische reflecties over monumentenzorg, 
reconversie en duurzaamheid) door Inge Bertels, sluit 
hierbij aan. 

CORRELATIE TUSSEN ONDERWIJS EN 
ONDERZOEK

De aandacht voor vorm-actieve constructies en 
renovatietechnieken, die redelijk specifiek waren 
voor de vakgroep Architectuur aan de VUB, zien we 
niet alleen uitgewerkt in het onderwijs, maar ook in 
de wetenschappelijke onderzoekslijnen die door de 
vakgroepleden ontplooid werden vanaf het midden van 
de jaren 1980, en steeds sterker vanaf de jaren 1990 en 
2000. Deze ontplooiing gaat samen met het besef dat, om 
op universitair niveau te kunnen fungeren, het onderzoek 
verder moet worden uitgebouwd ter ondersteuning van het 
onderwijs. 

In 1985 kende het NFWO een eerste onderzoeksbeurs toe aan 
Marijke Mollaert, handelend over lichtgewichtconstructies, 
meer bepaald Computer Aided Architectural Design: The 
Formfinding of Lightweight Structures. Ook de jaren 
nadien verkreeg zij een aantal beurzen met gelijkaardige 
onderwerpen (van Computer gesteund architectonisch 
ontwerpen: een logische modulaire ontwerpmethodiek in 
1987 tot Membraanconstructies: Technische Evaluatie, 
Valorisatie en Documentatie, 1999-2000, VIS-project). 
In dezelfde lijn kan ook worden verwezen naar het door 
de EU gefinancierd thematisch netwerk Tensinet (www.
tensinet.com) dat sinds 2001 verschillende Europese 
onderzoeksinstellingen en bedrijven rond dit thema 
samenbrengt. Ook het allereerste doctoraat behaald aan 
de vakgroep, door Sven Hebbelinck in 2002, is te situeren 
binnen dit veld. De onderzoeksprojecten en –activiteiten 
in het veld van lichtgewichtconstructies (tentstructuren, 
kabelconstructies, membraan- en pneumatische 
constructies,…) tonen de uitzonderlijke expertise van prof. 
Mollaert. Door haar jarenlange verbondenheid aan de 
vakgroep (vanaf 1978 was ze verbonden aan de afdeling 

Geschiedenis
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(nadien opgesplitst in Opleidingsraad voor de opleiding 
Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur 
ORBIA en de Opleidingsraad voor de opleidingen Master in 
de Ingenieurwetenschappen: Architectuur en Bouwkunde 
ORMAB). 
De BaMa-hervorming werd geïnstigeerd door de 
ondertekening van de Bolognaverklaring op 19 juni 1999 
door de Europese ministers van Onderwijs, die zich 
inzetten voor de creatie van een ‘Europese ruimte van hoger 
onderwijs’.18 Hierbij werd een eengemaakte Europese 
opleidingsstructuur voorgesteld om de vergelijking van 
diploma’s te vergemakkelijken. Het opleidingsaanbod 
werd gestroomlijnd, met bacheloropleidingen van één 
cyclus (minimum drie studiejaren) en masteropleidingen 
van twee cycli. Het ECTS-systeem (European Credit 
Transfer and Accumulation System) moest daarbij 
de overdracht van studiepunten en de mobiliteit van 

studenten in Europa vereenvoudigen. 
Vlaams Onderwijsminister Marleen 
Vanderpoorten werkte in 2003-2004 
twee decreten uit om deze Europese 
voorstellen door te voeren. Met het 
structuurdecreet van 4 april 2003 
werd het oude systeem van graduaten, 
kandidaturen en licenties vanaf 1 
september 2004 vervangen door 
professionele en academische bachelor- 
en masteropleidingen.19  Vervolgens 
werd met het flexibiliseringsdecreet 
van 30 april 2004 het creditsysteem 
ingevoerd, waardoor studenten een 
geïndividualiseerd opleidingstraject 
konden volgen.20 Waar deze twee 
decreten een enorme impact hadden 
op de structuur en organisatie van 

de architectuuropleidingen aan de Vlaamse hogescholen, 
veranderde er relatief weinig aan de universitaire 
opleidingen tot burgerlijk ingenieur-architect (vanaf 
2004-2005 Bachelor en Master of Science in de 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur) aan de Vlaamse 
en Brusselse universiteiten in het algemeen en de VUB in 
het bijzonder. Een eerste gevolg was de afschaffing van het 
toelatingsexamen. De ‘vrije toegang’ weerspiegelde zich in 

19.  Decreet betreffende 
de herstructurering van 
het hoger onderwijs in 
Vlaanderen van 4 april 2003, 
Belgisch Staatsblad, 14 
augustus 2003.

18.  http://www.
ehea.info/Uploads/
Declarations/BOLOGNA_
DECLARATION1.pdf;

Philippe Samyn ontwikkelden in de cursus Prefabricatie. 
Het onderzoeksteam 4Dimensional Design werd sinds 
2001 uitgebouwd door Hendrik Hendrickx en W. Patrick 
De Wilde. In deze onderzoeksgroep stond het voorzien 
van toekomstige aanpassingen van bij het initiële ontwerp 
centraal. Daarvoor hanteerden de onderzoekers een visie 
waarbij de volledige levenscyclus van een constructie in 
rekening werd gebracht. Drie doctoraten later (Caroline 
Henrotay in 2008, Wim Debacker in 2009 en Anne Paduart 
in 2011) is de naam van het onderzoeksteam veranderd 
in ‘TRansfoRm – Transformable structures for sustainable 
development.’ Onder de leiding van Niels De Temmerman 
is ook de inhoud van het onderzoek aangevuld met expertise 
in de technische, structurele en economische aspecten van 
kinetische en demonteerbare constructies en hun effecten 
op onze directe leefomgeving. Het 4Dimensional Design 
dat mee aan de basis lag van TRansfoRm, werd in de jaren 
1990 en 2000 vooral in de ontwerpateliers doorgegeven 
aan de studenten door Hendrik Hendrickx op een weinig 
traceerbare maar daarom niet minder effectieve manier. Pas 
sinds 2010 vindt het onderzoek van TRansfoRm een directe 
neerslag in het onderwijs met de vakken Sustainable design 
and transformable structures en Ontwerpatelier: Mens en 
Aanpasbaarheid (Niels De Temmerman).

Deze drie voorname onderzoekslijnen (LighTweighT, 
Re-use en TRansfoRm) zijn in 2008 bestendigd in 
de drie onderzoekspijlers van het æ-lab, i.e. het 
vakgroepsoverschrijdend onderzoekslaboratorium 
dat focust op het gebruik van instrumenten uit de 
ingenieurswetenschappen bij de realisatie van architectuur 
(zie ook p. 82).

BAMA-HERVORMING

Gedurende de laatste tien jaar maakte het ingenieurs- en 
architectuuronderwijs aan de VUB nog een aantal belangrijke 
hervormingen door. Een eerste hervorming heeft betrekking 
op de BaMa-structuur; de tweede hervorming gebeurde 
naar aanleiding van de samenwerking met de ULB. Deze 
hervormingen werden gestuurd door de in 1996 opgerichte 
Opleidingsraad Burgerlijk Ingenieur-Architect ORIA 
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20.  Decreet betreffende de 
flexibilisering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen 
en houdende dringende 
hogeronderwijsmaatregelen 
van 30 april 2004, Belgisch 
Staatsblad, 12 oktober 2004.
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Verwarming en klimaatbeheersing en Stabiliteit der 
bouwwerken 3 (voor de optie Bouwtechnisch ontwerp). 

Bij de analyse van het vernieuwde programma springt o.a. 
de grote aandacht voor bouwfysica en aanverwante vakken 
in het oog. Filip Descamps zou vanaf 2004 dit vakgebied 
verder ontplooien, in navolging van Roger Van Geen en 
Jan Van Loeij, die in het labo Burgerlijke Bouwkunde een 
grote expertise in bouwfysica en i.h.b. in zonne-energie 
ontwikkeld hadden, die ook afstraalde op de vakgroep 
Architectuur. Naast Descamps werden nog een groot aantal 
nieuwe docenten aangetrokken: José Depuydt (voor Beeld, 
vorm en kleur, Architectuurtheorie en Ontwerpmethodiek) 
en Philippe Van Wesenbeeck (Ruimtelijke Planning) waren 
al in 1999 aangesteld, in 2000 kwam ook Yves Schoonjans 
(Ontwerpmethodiek, Architectuurgeschiedenis). Grote 
wijzigingen kwamen er in 2003, op het moment dat de 

BaMa-hervorming werd doorgevoerd. 
In dat jaar, tevens het jaar waarin 
één van de pioniers van de opleiding 
Richard Vermuyten overleed, 
werd de aanstelling of bevordering 
goedgekeurd van docenten Hera 
Van Sande (Ontwerpmethodiek, 
Architectuurtheorie, Bouwtechniek), 
Ann Verdonck (Ontwerpmethodiek, 
Beeld, vorm en kleur), Ine Wouters 
(Bouwtechnologie, Houtconstructies, 
Onderzoeksgebonden Capita Selecta, 
Technieken voor renovatie en 
reconversie, Actuele ontwikkelingen), 
Guy Rowies (Pathologie van 
constructies) en Griet Cnudde 
(Deontologie, bouwwetgeving en 
beroepspraktijk). In 2004 verving Marc 

Martens Philippe Van Wesenbeeck (Ruimtelijke Planning). 
Enkele jaren later, in 2005, kwam er opnieuw een grote groep 
docenten bij met o.a. Jonas Lindekens (Ontwerpmethodiek, 
Masterproef), Wouter Davidts (Architectuurtheorie), 
Steve Vanlanduit (Bouwakoestiek), Gustaaf Cornelis 
(Logica) en Niels De Temmerman (Computergesteund 
ontwerpen, Ontwerpmethodiek, Perspectieftekenen en 
voorstellingstechnieken). De komende jaren werd de ploeg 

21.  Initieel waren drie opties 
voorzien (‘Architectonisch 
Ontwerp’, ‘Berekening en 
Structuur’ en ‘Technische 
Installaties en Bouwfysica’), 
maar gezien de relatief kleine 
studentenpopulatie, werd dit 
te weinig rendabel geacht, 
zodat slechts twee opties 
behouden bleven.

een toename van de studentenaantallen (zij het met één 
jaar vertraging, dus vooral vanaf 2005-2006): waar tot 
2003-2004 gemiddeld 24 studenten zich inschreven, nam 
dit aantal vanaf 2004-2005 toe tot gemiddeld 51 studenten 
– al dient hierbij wel opgemerkt te worden dat velen onder 
hen niet doorstroomden naar het tweede jaar, zodat het 
uiteindelijke verschil in het vijfde jaar niet zo substantieel 
is. Een tweede gevolg is een interne reorganisatie van twee 
+ drie studiejaren naar drie + twee studiejaren. Binnen de 
vakgroep Architectuur van de VUB werd inhoudelijk echter 
het schema twee + één + twee studiejaren gehanteerd (dit 
was al zo vanaf 2001, anticiperend op het structuurdecreet). 
Hierbij werd het derde bachelorjaar als schakeljaar of 
oriëntatiejaar beschouwd, waarin de studenten hun 
affiniteiten, voorkeuren en talenten konden definiëren/
ontdekken om het volgende jaar een gefundeerde keuze te 
maken tussen de twee profielen die in de masteropleiding 
werden aangeboden. De twee profielen (Architectonisch 
ontwerp of Bouwtechnisch ontwerp21) hadden evenwel 
een grote gemeenschappelijke kern van 60% en leidden 
uiteindelijk tot hetzelfde diploma en titel. 

Door de BaMa-hervorming verdwenen in de bachelorjaren 
o.a. Waarschijnlijkheidsleer en statistiek, Numerieke 
analyse, Hydraulica en Warmte en massaoverdracht 
van het programma. In de plaats daarvan kwamen o.a. 
Bouwfysica 1, Bouwakoestiek, Bouwmaterialen en 
Stabiliteit der bouwwerken m.i.v. Eurocodes. Behalve 
Bouwmaterialen, gaat het voornamelijk om een 
verschuiving van vakken die voordien in het vierde jaar 
werden gedoceerd. Hierdoor (en door het schrappen 
van vakken als Economie en bedrijfsleven, Drainage en 
riolering en Planning en organisatie van de bouwplaats, 
uitvoeringstechnieken in het laatste jaar) kwam ruimte 
vrij voor nieuwe vakken zoals Vorm-actieve constructies 2, 
Licht- en verlichtingstechnieken, Actuele ontwikkelingen 
op het gebied van de architectuurwetenschappen en de 
bouwtechnologie en Architectuurgeschiedenis 3: kritiek 
en actualiteit. Aan deze vaste, gemeenschappelijke stam 
werden vervolgens verschillende optievakken toegevoegd, 
bijvoorbeeld Ruimtelijke planning 2, Architectuurtheorie 
4 (voor de optie Architectonisch ontwerp), Technieken 
specifiek voor renovatie en reconversie, Bouwfysica 2, 
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ook nog versterkt met o.a. Iris De Graeve (Materiaalkunde), 
Haike Apelt (Ontwerpmethodiek), Inge Bertels 
(Architectuurgeschiedenis en –theorie), Nicolas Declerck 
(Deontologie, bouwwetgeving en beroepspraktijk), 
Tine Tysmans (Stabiliteit), Lincy Pyl (Ontwerpen van 
constructies) en Lars De Laet (Spatial Structures).

Gedragen door een verruimde ploeg, was het vernieuwde 
bachelorprogramma geïmplementeerd vanaf 2001; de 
masteropleiding werd in 2004-2005 en 2005-2006 
trapsgewijs hervormd. In 2008-2009 studeerden de eerste 
studenten af met het diploma Master of Science in de 
Ingenieurswetenschappen: Architectuur aan de vakgroep 
Architectonische Ingenieurswetenschappen (de naam van 
de vakgroep was intern in 2006 aangepast, met behoud van 
het acroniem ARCH). Intussen waren de voorbereidingen 
voor een volgende hervorming (op Brussels niveau) al aan 
de gang.

BRUFACE, EEN GEDEELD PROGRAMMA

In januari 2002 zaten docenten van de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect aan de VUB voor een eerste keer samen 
met docenten van de (net opgerichte) opleiding Ingénieur 
Civil Architecte aan de ULB om mogelijke samenwerkingen 
en uitwisselingen op het vlak van onderwijs en onderzoek 
te bestuderen. Met het oog op aanvullende competentie- en 
expertiseontwikkeling aan beide zijden, werden structuren 
uitgewerkt voor de aanstelling van nieuwe ZAP-leden 
(de ULB was vertegenwoordigd in de commissie voor de 
aanstelling van Niels de Temmerman en Lars De Laet; 
omgekeerd was de VUB vertegenwoordigd bij de aanstelling 
van Kristel De Myttenaere, Rika Devos en Ahmed Zaid 
Kahn). Voor studenten zouden gemeenschappelijke vakken 
en workshops worden georganiseerd en de uitwisseling 
van studenten (voor één semester of de twee masterjaren) 
werd aangemoedigd met het Engels, Frans of Nederlands 
als voertaal. Na enkele jaren heen-en-weeroverleg tussen 
de ‘Filière construction et architecture’ van de ULB en de 
vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen van 
de VUB werd op 15 mei 2008 het ‘cooperation agreement’ 
ondertekend door de rectoren van de ULB (Philippe Vincke) 

en VUB (Benjamin Van Camp). Er werd een akkoord bereikt 
over zes zogeheten ‘borrowed courses’ die door studenten 
van beide instellingen gevolgd zouden worden. Dit pakket 
omvatte Vorm-actieve constructies 1, Technieken specifiek 
voor renovatie en reconversie, Pathologie van constructies 
en Berekening van houtconstructies aan de VUB; Histoire 
de l’architecture 2 en Projet d’Architecture 3 aan de ULB 
door Stéphane Vanbeveren. Deze cursussen namen een 
totaal gewicht van 25 studiepunten in beslag, verspreid 
over de drie hoogste studiejaren van de opleiding. Relatief 
beperkt dus, maar hiermee was wel de aanzet gegeven voor 
een complete reorganisatie in 2011. Vanaf het academiejaar 
2011-2012 werd de masteropleiding door beide instellingen 
samen georganiseerd, met het Engels als voertaal, zodat 
in 2013 de eerste Masters of Science in Architectural 
Engineering afstudeerden (daarnaast blijft ook de bestaande 
Nederlandstalige opleiding aan de VUB bestaan). Om het 

organisatorische en wettelijk kader van 
deze opleiding uit te zetten, werd in 
2010 een nieuwe structuur gecreëerd: 
BRUFACE, de Brussels Faculty of 
Engineering. Er werd ook een nieuw 
programma gelanceerd, dat de sterkste 
elementen van de oorspronkelijke 
programma’s samenbrengt. Een 
beperkt aantal vakken is verdwenen, 
hervormd of toegevoegd (nieuw is 
bijvoorbeeld het vak Post-war history 
of construction and architecture door 
Rika Devos). Het grootste verschil 
ten opzichte van het originele BaMa-
programma is de afschaffing van 
de twee afstudeerprofielen. In het 
huidige programma wordt in de 
masteropleiding sterk ingezet op 

duurzaamheid en de drie thema’s van de onderzoeksgroep 
æ-lab: kernwoorden van de vaste stam van het programma 
in 2013-2014 zijn design, structures, sustainable, 
parametric, transformable, energy, spatial, renovation 
en construction. Het resultaat is dan ook heel anders dan 
wat in de andere Belgische universiteiten op het programma 
staat. 
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De nieuwe vakken en de nieuwe 
‘gastlocatie’ gingen gepaard met een 
aantal nieuwe docenten, o.a. Bertrand 
François, Ahmed Zaib Khan, Steven 
Beckers, Rika Devos, Laurent Ney, 
Daniel Dethier, Philippe Bouillard 
en Yves Rammer. Er kwamen ook 
nieuwe studenten bij: in tegenstelling 
tot het standaardtraject waarbij het 
studentenaantal uitdunt naarmate 
men opschuift in de opleiding, kent de 
eerste master nu opnieuw een plotse 
aangroei door het samenvoegen van 
de VUB- en ULB-studentenpopulatie 
en de instroom van internationale 
studenten.

ERASMUS & INTERNATIONALISERING

Het Engelstalige masterprogramma sluit zeer goed aan bij 
de sterke wil van de vakgroepleden om het onderwijs en 
het onderzoek in te bedden in een brede, internationale 
context. Al van bij de oprichting van de vakgroep werden 
internationale activiteiten en contacten met buitenlandse 
universiteiten uitgebouwd. Een eerste manier waarop 
het onderwijs inhoudelijk werd opengetrokken, is de 
aantrekking van docenten uit het buitenland (bijvoorbeeld 
Gerard Van Zeijl) of onderwijs- en onderzoeksbetrekkingen 
van VUB-docenten en -assistenten in het buitenland 
(Marijke Mollaert, Erwin Mlecnik, Dirk De Meyer). Ook 
studenten worden aangemoedigd om een internationaal 
parcours te volgen, bijvoorbeeld in het kader van het 
Socrates- of Erasmusprogramma of bilaterale akkoorden 
met specifieke instellingen (o.a. Bath University in het 
Verenigd Koninkrijk, de University of Newcastle in 
Australië en de University of Pretoria in Zuid-Afrika). In 
de periode 2003-2010 volgden 44 VUB-studenten een deel 
van hun opleiding in Montpellier, Chalmers, San Pablo, 
Pretoria, Eindhoven, Cottbus, Parijs, Lissabon, Newcastle 
of, iets minder exotisch, aan de ULB in het kader van bi-
diplomering of Erasmus belgica. Omgekeerd kwamen 31 
studenten naar de VUB, uit Istanbul, Lissabon, Gliwici, 

Cottbus, Parijs, Montpellier, Lille en Brussel (ULB). In 
totaal zou ongeveer de helft van de afgestudeerden sinds 
2000 een Erasmusuitwisseling achter de rug hebben.22 

Deze uitwisselingen zijn steeds voor één of twee semesters, 
maar kortere internationale verblijven zijn ook mogelijk in 
het kader van intensieve workshops. VUB-studenten namen 
bijvoorbeeld deel aan de Summer Schools van de European 
Association of Students in Architecture (EASA) in 1994, 1998 
en 1999 en de workshop van de European Association of 
Architectural Education in 1997. De vakgroep Architectuur 
was samen met de Vakgroep MeMC ook zeer actief in de 
Board of European Students of Technology (BEST), met o.a. 
de organisatie van vijf summer courses. Meer aansluitend 
bij de specifieke richting van het onderwijs en het onderzoek 
dat door de vakgroep wordt ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld 
het Morea-project in Griekenland in 1995, waar drie VUB-
studenten o.l.v. Hendrik Hendrickx deelnamen aan het 
onderzoek naar Frankische woontypologieën. De vakgroep 
nam ook actief deel aan de internationale workshops 
over Architectural Membrane Structures die sinds 1995 
georganiseerd worden aan de Technische Universität Berlin. 
Een ander internationaal project, dat nauw aansluit bij één 
van de drie onderzoekspijlers en waar de vakgroepleden 
nauw bij betrokken zijn, is de European Summer School 
in Construction History, een initiatief dat wordt gedragen 
door acht universiteiten uit vijf landen - de VUB en ULB 
organiseerden de tweede editie van deze Summer School in 
Brussel in 2011-2012.

Vrijblijvender zijn de meerdaagse studiereizen die voor en 
door de studenten en de vakgroep worden georganiseerd. 
De bestemmingen die doorheen de jaren aangedaan werden, 
zijn Barcelona (1988), Rome (1990 en 1999), Parijs (1991), 
Londen (1993), Noord-Italië (1994), Nederland (1995), New 
York (1996), Basel (1997), Barcelona (1997), Berlijn (1998, 
2003, 2007 en 2012), Montreal (2000), Lyon (2002 en 
2008), de kustlijn in Frankrijk, België en Nederland (2004), 
Wenen (2005), Lissabon en Porto (2006 en 2011), Glasgow 
(2009), Rotterdam (2010) en Kopenhagen (2013).
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22.  De onderwijsvisitatie 
Architectuur. Een evaluatie 
van de kwaliteit van de 
bachelor-, master- en master 
na masteropleidingen 
Architectuur aan de Vlaamse 
Universiteiten, Brussel: 
Vlaamse Interuniversitaire 
Raad, 2011, p. 125.
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EEN INTEGRATIEF, INTERACTIEF EN 
MEERTALIG PROFIEL

De afgelopen 35 jaar zijn de structuren geëvolueerd, 
is de vakgroep gegroeid en is er een volledig nieuwe 
infrastructuur uitgebouwd (met een duidelijk breekpunt 
in september 2009, wanneer de vakgroep verhuisde 
gebouw Z naar de gerenoveerde eerste verdieping van het 

gebouw K aan de overkant van de 
straat). Daarboven werd vooral ook 
een grote kwaliteitssprong gemaakt. 
Dit werd ook expliciet aangehaald 
in het visitatierapport van 2011: de 
visitatiecommissie was erg lovend over 
de hele reorganisatie en beoordeelde 
de vernieuwde opleiding erg positief. 
Door de geschiedenis en evolutie 
van de opleiding te schetsen, komt 
ook de eigenheid van de opleiding 
naar boven. Die eigenheid zit hem 
onder andere in de kleinschaligheid 
en de laagdrempeligheid, die door de 
studenten sterk wordt geapprecieerd. 
Ook de nauwe band met de Burgerlijke 
Bouwkunde is zeer typisch. In de 
beginjaren werd deze misschien niet 

door iedereen even sterk geapprecieerd, maar dankzij de 
‘brugverbindingen’ door de voormalige vakgroepvoorzitters 
Richard Vermuyten, Marijke Mollaert, W. Patrick De 
Wilde en Jan Wastiels heeft de loyaliteit tussen beide 
vakgroepen de bovenhand gehaald. Ook de directe fysische 
verbinding tussen beide vakgroepen, inclusief de nieuwe 
inrichting van het secretariaat (sinds 2011 gemanaged door 
Katja Bosman), bevordert de samenwerking. Geleidelijk 
aan werd steeds duidelijker dat deze verbondenheid een 
sterke troef is die ook zo moet worden uitgespeeld - opnieuw 
volgens het visitatierapport als onafhankelijke bron, 
excelleert de opleiding in het domein structuren en moet 
die unieke band nog sterker worden uitgedragen om de 
eigenheid van de opleiding aan te scherpen. Die eigenheid 
wordt ook weerspiegeld in de inhoudelijke doelstellingen 
van de opleiding, zoals ze geformuleerd werden in het 
Zelfevaluatierapport (2010):

- “een architectonisch project komt tot stand door een 
holistische aanpak waarbij verschillende disciplines 
gelijktijdig geïntegreerd worden:;- brede algemene 
basis met als speerpunten de domeinen constructief 
ontwerp (ook in samenwerking met de opleiding Master in 
de Ingenieurswetenschappen: bouwkunde), installaties en 
technologie en de onderzoeksthema’s: Re-use, Lightweight 
en 4D-ontwerpen;

- pedagogisch project waarbij de capaciteiten en de inbreng 
van de student mede het verloop van het onderwijs bepalen, 
hoge interactiviteit in de werkcolleges en een intense 
betrokkenheid van de professoren en assistenten;

- de eigen opinie van de student, indien geargumenteerd, 
wordt gerespecteerd; zijn zelfstandigheid wordt 
aangescherpt;

- het opnemen van sociale en maatschappelijke thema’s;
- meertaligheid, met actieve kennis van Nederlands, Engels 

en Frans.” 23

In vergelijking met het profiel van de opleiding dat 
vooraan deze tekst werd aangehaald, tonen deze huidige 
doelstellingen dat tijdens de voorbije 35 jaar een hele weg 
is afgelegd, waarbij continu werd (en wordt) gewerkt aan 
de inhoud en de omkadering van de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect. De huidige intellectuele ambities reiken 
dan ook steeds verder.
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23.  Ine WOUTERS, 
Zelfevaluatierapport – 
Volume 1. Bachelor in de 
Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur – Master in de 
Ingenieurswetenschappen: 
Architectuur, Brussel: Vrije 
Universiteit Brussel, 2010, 
p. 8.
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Het architectuuratelier is steeds de ruggengraat geweest 
van de opleiding. Doorheen de jaren werden de ateliers 
geleid door verschillende architecten. In de jaren 1980 
waren dit Richard Vermuyten, Willy Van Der Meeren en 
Johan Baele. Vanaf de jaren 1990, wanneer het atelier een 
grotere plaats inneemt in de opleiding, kregen Vermuyten 
en Baele versterking van o.a. Philippe Samyn, Hendrik 
Hendrickx, José Depuydt, Dirk De Meyer, Jo Raman, Ann 
Verdonck, Hera Van Sande, Yves Schoonjans, Caroline 
Voet en Niklaas Deboutte. De huidige ploeg bestaat uit 
Niels De Temmerman, Ann Verdonck, Evi Corne, Haike 
Apelt, Stefan Braun, Hera Van Sande, Geert Pauwels, 
Jonas Lindekens en Thierry Berlemont. In het BRUFACE-
programma krijgen de studenten ook architectuurontwerp 
van ULB-collega’s Ahmed Zaib Kahn, Steven Beckers, 
Laurent Ney, Aranzazu Galan Conzales en Daniel Dethier. 
Deze (ingenieur-)architecten vertonen een zeer verscheiden 
profiel, hanteren verschillende ontwerpmethodes 
en houden er een andere kijk op architectuur en het 
architectuuratelier op na. Wat hen bindt, is de passie voor 
het vak en de sterke link met de praktijk die ze via het 
atelier doorgeven aan studenten.
In een gesprek met oud-docenten Johan Baele en José 
Depuydt hebben huidige ateliertitularissen Ann Verdonck 
en Jonas Lindekens het over ontwerpen, pedagogie, de 
ateliertitularissen en de opeenvolgende locaties van het 
architectuuratelier. Een gesprek dat veel herinneringen en 
anekdotes naar boven brengt. (28 september 2013) 

EEN BESCHEIDEN BEGIN

In de eerste jaren na de oprichting van de opleiding 
burgerlijk ingenieur-architect stond Richard Vermuyten 

in voor de ontwerpateliers en voor die enkele architectuur-
gerelateerde vakken die toen op het programma stonden.
Eén van de weinige andere architecten die de opleiding mee 
vorm gaven in de beginperiode, was Willy Van Der Meeren, 
een vindingrijk en non-conformistisch ontwerper. Voor 
Van Der Meeren waren er geen materialen waarvoor geen 
bouwtoepassing bestond. Omgekeerd benaderde hij elk 
ontwerpvraagstuk op de meest (materiaal-)economische 
manier. Hij probeerde architectuur te reduceren tot de 
essentie en op logische wijze te benaderen aan de hand 
van de SAR-methodiek, ontwikkeld door architect John 
Habraken. De SAR-methodiek is de theoretische aanzet tot 
een ingenieus maatsysteem, waardoor drager en invulling 
optimaal te combineren zijn zonder materiaalverlies. Deze 
ontwerpfilosofie trok hij ook resoluut door in de lessen 
Theorie der Bouwkunst en in het ontwerpatelier aan de 
hand van zijn beruchte SAR-tafel. Om al doende ruimtes te 
bouwen volgens het SAR-principe, was het blad van deze 
tafel voorzien van een orthogonaal groevenpatroon waarin 
een set van platen in verschillende materialen (plexiglas, 
spaanderplaten enz.) paste volgens standaardmaten van 
30/60/90 cm. Op die manier werd de ruimte meetbaar 
en kon elke maat gelinkt worden aan een bepaalde 
functionaliteit. Bovendien was er een standaardisering van 
de platen en bouwelementen in functie van hergebruik, 
combinatie, schakeling, enz.

Met amper twee architecten die de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect samen met de collega’s van de bouw-
kunde moesten ontwikkelen, werd al vlug architect Johan 
Baele aangesproken om het ‘tekort aan architecturaal 
concept en creativiteit’ in te vullen. Onderzoek van de ruimte 
aan de hand van maquettes en schetsen stond hoog op zijn 
agenda. Baele, iemand waarvan ze nu zeggen ‘kijk, die tekent 
nog!’, leerde zijn studenten op een andere manier omgaan 
met ruimte-denken. Hij hanteerde het ontwerpraster als een 
‘soort mentale constructie waarin je ruimtes kan begrijpen 
en beheersen. Een ontwerpinstrument waarvan je geen 
slaaf bent, maar dat als het ware verdampt eens je ontwerp 
goed gelanceerd is.’ En dat raster zag er in eerste instantie 
ook heel rationeel, ingenieus en meetbaar uit. In het begin 
werd het heel consciëntieus toegepast, maar op een gegeven 
ogenblik hadden de studenten het ontwerpraster niet meer 
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nodig. De kracht was, los van het feit dat het als middel, ook 
als instrument kon worden ingezet: het was een combinatie 
van de interpretatie van de Noorse architect en theoreticus 
Christian Norberg-Schulz, de beleving van de ruimte, en de 
wijze waarop dat ontwerpraster een soort houvast kon zijn 
in de lezing van de verschillende lagen en betekenissen van 
de ruimte.

Baele percipieerde de Faculteit Ingenieurswetenschappen 
als een plek waar vooral gekwantificeerd werd, daar waar 
hij vooral bezig was met de culturele kwaliteit die gehecht 
werd aan die dingen, de betekenis van artefacten. De eerste 
ontwerpopgave van Baele (aan een vrijzinnige universiteit 
nota bene) was de herinrichting van de leegstaande 
Mariakerk in Brussel voor de islamitische gemeenschap. De 
studenten moesten de ruimte leren aanvoelen en evalueren, 
om vervolgens na te gaan of dit in overeenstemming 
gebracht kon worden met het ruimte-concept van de islam. 
Dit soort opdracht, waarin de beleving en betekenis van de 
ruimte centraal stond, was geheel nieuw voor de studenten. 
Tot dan waren opdrachten zeer concreet (vb. het ontwerp 
van een functioneel systeem van een slachthuis) en werd 
ontwerpen een rationele activiteit waarbij in termen van 
problem solving gedacht werd: een groot probleem, dat 
niet in één keer kan worden opgelost, werd opgedeeld 
in subproblemen om dan op het eind van de rit tot een 
oplossing te komen, ‘van koe tot préparé’. Dat stond haaks 
op wat ontwerpers (horen te) kunnen: een soort eerste gooi 
doen die, mits de nodige oefening en ervaring, soms heel 
raak kan zijn... 

‘EEN ARCHITECT MOET IN EERSTE INSTANTIE 
LEREN ANDERS KIJKEN EN BEGRIJPEN’

In het eerste jaar kon Baele studenten enthousiasmeren 
en hen ‘goesting’ doen krijgen in architectuur. Bij hem 
werden studenten aangespoord om te denken in structuren: 
vormelijke structuren (d.m.v. het ontwerpraster), maar 
ook ruimtelijke structuren (de ruimtelijke analyse van 
gebouwen en/in hun omgeving) en sociale structuren (‘wat 
betekent de mens in die ruimte?’). In de relatie tussen mens, 
omgeving en gebouw stond de mens steeds voorop: het ging 
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Ontwerpatelier in gebouw Z 
met rond de tafel van links 
naar rechts Ann Verdonck 
(praktijkassistent), Johan 
Baele (docent) en Anneleen 
Goovaerts (student). 1999. 
(Coll. ARCH)
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niet om ‘mooie’ architectuur, maar om architectuur die ten 
dienste stond van de mens en de leefwereld die hij rondom 
zich creëerde. Ook in de deelopdrachten omgevingsanalyse 
komen dezelfde opvattingen terug: een analyse van de 
omgeving gaat niet over het kijken naar objecten, maar over 
het herkennen van structurele patronen gerelateerd aan hun 
sociale groei. Die omgevingsanalyses zorgden ervoor dat de 
studenten op een heel intelligente manier begonnen te kijken 
naar een gebied, dat ze begrippen hanteerden als entiteit, 
omsluiting, richting, brandpunt, enz. Het leren ontdekken 
van die fenomenen was heel interessant en veel belangrijker 
dan het ‘prentjes kijken’ van die grote architecten die hun 
‘nummertje’ doen. De manier van kijken was belangrijker 
dan naar wat je keek – Learning from Las Vegas. Baele 
voegt hier aan toe dat oud-studenten dit vaak bevestigen: 
‘je hebt ons leren kijken en begrijpen’, eerder dan dat ze 
zeggen: ‘je hebt ons een scheef gebouw leren maken’. Ook 
Depuydt geeft aan dat de neutrale blik van Baele tegenover 
‘mooie’, ‘hippe’ architectuur één van zijn sterke punten was, 
of beter, nog steeds is. 

ARCHITECTUURONTWERP ALS 
INTERDISCIPLINAIR PROCES

José Depuydt behaalde, net als Johan Baele, zijn diploma 
van architect aan de (voormalige) Gentse academie. Het 
is ook daar dat het eerste contact met Vermuyten werd 
gelegd. Op uitnodiging van Baele, toen ook docent aan de 
Gentse architectuurschool, nam Vermuyten er deel aan 
de eindjury. Vermuyten, duidelijk onder de indruk van de 
ontwerpprestaties van Depuydt als architectuurstudent, 
gaf 22/20 op zijn eindwerk. Dit betekende meteen ook de 
start van de VUB-carrière van Depuydt, waar hij in het 
begin van de jaren 1990 assistente Hendrika Buelinckx 
verving toen die naar Amerika uitweek. Als assistent 
nam Depuydt een meervoudige rol op zich binnen de 
vakgroep. Zo werd hij, op eigen initiatief, afgevaardigde 
van de European Association for Architectural Education 
(EAAE) voor de vakgroep. Binnen diezelfde context van 
onderwijspedagogie nam hij deel aan studiereizen en 
-verblijven in binnen- en buitenland, waar hij werkte 
op de onderwijsmethodologie Problem-Based Learning 

(Australië). Hij nam ook studenten mee naar internationale 
workshops (Drama, Griekenland) en met het internationaal 
netwerk dat hij uitzette, kon het uitwisselingsprogramma 
en de internationalisering van de vakgroep Architectuur 
ontplooid worden. Verder zette Depuydt jarenlang zijn 
schouders onder de architectuurreizen van de vakgroep en 
zelfs het idee om een jaarboekje te lanceren is ontsproten 
uit zijn hoofd! 

In zijn onderwijsopdracht gaf Depuydt veel aandacht aan de 
pedagogische aspecten, het ‘leren’ leren ontwerpen. In het 
atelier van het derde jaar, waar hij eerst praktijkassistent 
en later titularis van was, lag het accent lange tijd niet 
op het ontwerp zelf, maar op de pedagogische insteek 
van het ‘leren’ ontwerpen als denkproces. Het derde jaar 
was daartoe ideaal: de studenten hadden al twee jaar 
ontwerpervaring waardoor het principe van het ‘leren’ leren 
ontwerpen geïmplementeerd kon worden en er vervolgens 
nog twee jaar overbleef om die kennis in te zetten om 
zichzelf te vervolmaken. De eerste bekommernis was niet 
of een ontwerp goed of slecht was, maar of een student een 
goed proces had doorlopen. Een student kon slagen met een 
zwakker ontwerp, als hij/zij maar wist hoe het kon verbeterd 
worden. Depuydt was ook de enige die een schriftelijk 
examen koppelde aan het architectuurontwerp, om de 
vrijblijvendheid van de discipline, die even wetenschappelijk 
is als elke andere discipline, te weerleggen. 

Behalve het verloop van het 
ontwerpproces, was ook de 
interdisciplinariteit van de architectuur 
een belangrijk aandachtspunt in het 
atelier. Baele treedt Depuydt hierin bij: 
‘van studenten kan niet worden verwacht 
dat ze een totaalproject uitwerken, 
omdat dit door de specialisatie van het 
bouwproces steeds minder en minder 
mogelijk wordt.’ Maar de studenten 
kunnen wel leren omgaan met al die 
specialisaties en randvoorwaarden van 
interdisciplinariteit. Daarom bracht 
Depuydt verschillende disciplines samen 
in het atelier: W. Patrick De Wilde en zijn 
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Atelier 1015, boven de 
ijskelders, bood ruimte aan 
de vijf architectuurateliers. 
2002. (Coll. ARCH)
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assistenten voor structuren, de landschapsarchitecten van 
de Erasmushogeschool, dan weer iemand met expertise op 
vlak van akoestiek, enz. Het was niet louter bezig zijn met 
het ontwerpen op zich, maar een constante aansporing om 
de kennis en vaardigheden uit andere vakken in te zetten in 
het ontwerp, als solide basis voor hun latere praktijk. Tot 
op vandaag blijft de integratie van andere vakken in het 
ontwerpatelier een meerwaarde in de opleiding.

NAAR EEN INTEGRATIEF 
ARCHITECTUURATELIER

In het begin was de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect amper die naam waard, maar eerder een ‘soort 
rare vergroeiing van de opleiding ingenieur bouwkunde’. 
Behalve het ontwerp, waren er nauwelijks andere specifieke 
architectuurvakken. Baele gaf toen ook architectuuratelier 
aan alle studenten samen, in hetzelfde lokaal. Die sterke 
onderlinge betrokkenheid en vrije structuur was in de 
beginperiode ook één van de kwaliteiten. De vakgroep 
Architectuur was een kleine entiteit, waar alles door elkaar 
liep en iedereen elkaar kende. De jaaroverschrijdende 
samenwerkingen en nauwe contacten van de beginjaren 
zouden evenwel verminderen door de expansie van het 
studentenaantal.

Door de jaren heen zijn er heel veel opdrachten de revue 
gepasseerd in de opeenvolgende architectuurateliers. Een 
revalidatiecentrum voor kinderen met mucoviscidose 
in De Haan, de ontwikkeling van de site van de Oude 
Dokken in Gent, de Philipssite in Leuven, de Bonduelle-
site in Mechelen, de Arbedsite in Gentbrugge, enz. Er werd 
ook gedurende een aantal jaar met thema’s gewerkt als 
‘de kust’, ‘trans’, ‘flow’, enz. over de verschillende jaren 
heen. Deze werden in de verschillende ateliers gebruikt 
als onderlegger voor de opdrachten, maar fungeerden 
ook als aanleiding en thematische insteek voor lezingen, 
de architectuurmaand en de jaarlijkse architectuurreis. 
Sinds enkele jaren zijn de jaaroverschrijdende thema’s 
vervangen door thema’s per studiejaar: het eerste jaar 
werkt rond ‘mens en aanpasbaarheid’, in het tweede jaar 
komt ‘habitat en erfgoed’ aan bod, het derde jaar behandelt 

‘stad en structuur’ en het vierde jaar heeft ‘maatschappij 
en monument’ als thema. In het vijfde jaar wordt het 
architectuurontwerp opgenomen in de Meesterproef: 
onder supervisie van Jonas Lindekens maken de studenten 
een ontwerp dat mede gebaseerd is op wetenschappelijk 
onderzoek. Het onderzoeksluik, dat zowel op technische als 
architectonische aspecten betrekking kan hebben, maakt de 
ontwerpbeslissingen inzichtelijk – de doorwerking tussen 
onderzoek en ontwerp is een fundamenteel onderdeel van 
de meesterproef. 

Terugblikkend op de geschiedenis van de vakgroep 
is, volgens Depuydt, de synergie in het vijfde jaar 
de pedagogische kers op de taart. De synergie heeft 
enerzijds betrekking op de inhoudelijke conjunctie van 
ingenieurs- en architectuurwetenschappen, anderzijds 
doelt hij op de convergentie van onderwijs en onderzoek 
in het afstudeerproject. Dat was uiteraard een proces 
in verschillende etappes: aanvankelijk stonden thesis 
en ontwerp echt naast elkaar, vervolgens kon de keuze 
gemaakt worden tussen ‘een klein ontwerp-grote thesis’ of 
‘een groot ontwerp-kleine thesis’, tot slot is die integratie 
en gelijkwaardigheid van beide componenten tot stand 
gekomen.

‘ARCHITECTUUR MOEST TOCH ERGENS 
ZITTEN…’

Bij de oprichting van de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect werd een labo-ruimte ter beschikking gesteld 
in gebouw Z, want ‘architectuur moest toch ergens 
zitten…’ Het begon dus allemaal in de centrale ruimte 
en één bureau op de gelijkvloerse verdieping van ‘de 
Z’. Maar door de onmiskenbare veroveringsdrang van 
de architecten kon jaar na jaar het territorium van de 
vakgroep worden uitgebreid. Dit fenomeen werd uiteraard 
gestimuleerd door de onderwijshervorming van 1991-
1992 waardoor de vakgroep een grotere autonomie en 
een substantiële uitbreiding van de opleidingsonderdelen 
kreeg. In eerste instantie werden lokalen in gebouw Z 
geviseerd. Ondermeer het lokaal van de faculteitsraad 
– ‘een proper geschilderde ruimte voorzien van twee 
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nepschilderijen om het geheel een zeker cachet te geven’ 
– werd ingepalmd, zij het niet zonder slag of stoot. Ook 
buiten gebouw Z werden lokalen veroverd. Zo kreeg 
Vormleer de voormalige zolder van de vakgroep van prof. 
Charles Hirsch toebedeeld: ‘een stoffige, smerige plek in 
een gebouw langs de Triomflaan waar de reactiemotoren 
stonden en zelfs de duiven het voor bekeken hielden’. 
De strategie om lokalen te sprokkelen buiten gebouw 
Z werd gaandeweg verfijnd. Potentiële ruimtes werden 
voorzien van de nodige maquettes en tekeningen om de 
aanwezigheid van de vakgroep te bekrachtigen en tegelijk 
de oorspronkelijke gebruikers het gevoel van ‘indringer’ 
te geven. De lesborden met perspectieftekeningen werden 
ostentatief niet schoongemaakt om de andere gebruikers 
met wroeging en terughoudendheid op te zadelen. Het 
opzet werkte en her en der op de campus, in de gebouwen 
C, F, en K werden lokalen bemachtigd.

Maar de vakgroep bleef dromen van een eigen stek waar 
alle architectuurstudenten, docenten en assistenten 
onder één dak samengebracht zijn, om zich zo ook sterker 
als één entiteit te kunnen profileren. Verschillende 
denkpistes werden ontwikkeld: verhuizen naar gebouw 
C op de site van het Arsenaal, een verbouwing van het 
‘kot met stoffige zolder’ van de vakgroep van Hirsch tot 

een ‘eigen huis’, de oprichting van 
een nieuwbouw op de funderingen 
van het paviljoen van Renzo Piano 
naast gebouw M enz. Verschillende 
ruimtes werden gescreend en bezocht, 
tot in 2002-2003 de hal van 800 
m² boven de historische ijskelders 
langs de Waversesteenweg 1015 
leeg kwam te staan: een gigantische, 
overzichtelijke ruimte waar voor 
het eerst de vijf ontwerpateliers 

(terug) samen konden werken, dag en nacht. Maar dit 
was slechts een tijdelijke oplossing, gezien in 2006 een 
grootschalig bouwproject werd aangekondigd dat in de 
afbraak van diezelfde hal voorzag. In 2008-2009 werd de 
bovengrondse parkeergarage op de eerste verdieping van 
gebouw K verbouwd. Op deze herbestemde oppervlakte 
van 1000 m² werden de vakgroep Architectonische 

De vakgroep bleef 

dromen van een eigen 

stek.

Titularissen van VUB en 
ULB begeleiden de 2de 
masterstudenten van het 
BRUFACE-programma in 
het atelier in gebouw K. 
2013. (Coll. ARCH)
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Ingenieurswetenschappen en de ontwerpateliers 
samengebracht. Het project riep in eerste instantie wel 
weerstand op, maar is, sinds september 2009 het begeerde 
‘eigen huis’ geworden.
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Na het behalen van het diploma van architect, behaalde 
Richard Vermuyten in 1972 het diploma van burgerlijk 
bouwkundig ingenieur aan de VUB d.m.v. een 
brugprogramma. Hierna werd hij door de VUB aangeworven 
als hoofdingenieur en werkte hij in de operationele groep 
Campus (gebouwen M, F, G, B, C en L) als adviseur-
operationeel directeur onder de toenmalige directeur L. Van 
den Bogaert. Vermuyten bleef daarnaast ook werkzaam als 
zelfstandig architect en het is in die hoedanigheid dat hij 
het labo burgerlijke bouwkunde (Labo BB) ontwierp. Het 
rationele ontwerp en het gebruik van prefab-elementen liet 
besparingen op de bouwkosten toe, waardoor bijkomende 
investeringen in wetenschappelijke apparatuur voor het 
labo mogelijk werden. In 1979, het jaar waarin het Labo 
BB plechtig werd ingehuldigd, werd Vermuyten aangesteld 
door de Faculteit Toegepaste Wetenschappen om de nieuwe 
opleiding ‘burgerlijk ingenieur-architect’ vorm te geven. 
Bij de start van de opleiding was Vermuyten titularis van 
bijna alle architectuur-gerelateerde vakken. Naarmate meer 
mandaat toegekend werd aan de vakgroep ARCH, kon hij 
als vakgroepvoorzitter het docentenkorps uitbreiden en 
zijn eigen lesopdracht een specifieke richting uitsturen. 
De cursussen die betrekking hadden op de domeinen 
bouwpraktijk, bouwtechniek en pathologie van gebouwen 
zou hij zelf onderwijzen tot 2003. Naar deze domeinen ging 

Richard Vermuyten

Door W. Patrick De Wilde, Marijke Mollaert en Ine Wouters

Geboorte- en overlijdensdatum: 1943-2003
Afstudeerjaar: 1969 + 1972
Diploma: Architect en burgerlijk bouwkundig ingenieur

Richard Vermuyten (Coll. 
familie Vermuyten)
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immers zijn voornaamste interesse uit, 
ook in zijn privépraktijk als architect 
en gerechtsexpert. Vermuyten zette 
sterk in op het ontwikkelen van 
duurzame en ‘onderhoudsvriendelijke’ 
bouwdetails, waarin hij concrete 
schadegevallen besprak die niet alleen 
de verbeelding tartten maar ook het 
verantwoordelijkheidsbesef van de 
architectuurstudenten aanwakkerden.
De onderzoeksthema’s die hij aandroeg 
waren sterk gerelateerd aan duurzame 
en innovatieve bouwprocessen en 
technologieën zoals domotica. Alumnus 
Erwin Mlecnik, voltijds vorser aan de 
vakgroep ARCH van 1992 tot 1996, 
verwijst in het voorwoord op zijn 
doctoraat “Innovation development 

for highly energy-efficient housing” (TUDelft, 2013) naar 
de progressieve attitude van Vermuyten in het onderzoek: 
“Het meeste van allemaal, ben ik dank verschuldigd aan 
wijlen professor Richard Vermuyten, die me toestond om een 
onafhankelijke visie op het onderzoek naar bouwtechnieken te 
ontwikkelen, en die me altijd heeft gesteund in mijn onderzoek 
en ideeën (die waarschijnlijk te ver gevorderd waren in die tijd), 
niettegenstaande de moeilijke omstandigheden. Mijn studie is 
gewijd aan deze visionaire promotor van vrij onderzoek.”
Zijn intelligentie en inzicht maakten dat hij in een minimum 
van tijd studentenwerk kon beoordelen en advies kon geven. 
Het belang dat hij hechtte aan de praktische haalbaarheid en 
‘bouwbaarheid’ van ontwerpen, maakte dat de formulering 
van zijn opmerkingen naar studenten toe soms hard 
overkwam, maar anderzijds was hij ook de professor die hen 
een bloem gaf of een etentje aanbood na de eindjury.
Vermuyten trad aan in een periode waar de oprichting van de 
opleiding ingenieur-architect veel weerstand ondervond, ook 
van directe collega’s uit de bouwkunde. Zelfs na de oprichting 
moest er blijvend gevochten worden voor het bestaan en de 
uitbreiding van de opleiding. Niet verwonderlijk dat zijn 
karakter door sommige collega’s als ‘sterk’, ‘vurig’, ‘elitair’ en 
‘ronduit cynisch’ ervaren werd. Maar iedereen die dichter bij 
hem stond, weet dat er achter die ‘façade’ een belezen en 
uiterst genereuze man schuilging. 
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Johan Baele (°1943) volgde zijn architectuuropleiding aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te 
Gent, waar hij in 1966 als architect en stedenbouwkundige 
afstudeerde. In 1968 won Baele de Prix de Rome en het 
daaropvolgende jaar werd hij laureaat van de tweejaarlijkse 
Godecharle-wedstrijd, beiden in de categorie architectuur. 
Ondertussen, in 1967, stichtte Baele samen met architect Eric 
Balliu het Buro voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening 
(BARO). Volgens het Repertorium van de architectuur in 
België – van 1830 tot heden werd het bureau bekend om 
het brutalisme: een eerlijk en rauw gebruik van baksteen en 
vooral beton. In 1976 werd hij partner en hoofdarchitect van 
Mens en Ruimte International, werkzaam in Saudi-Arabië 
en Irak.
De Gentse academie (momenteel opgenomen in de 
Hogeschool Gent) bood de jonge succesvolle alumni 
een plaats aan en vanaf 1970 maakte Baele er deel uit 
van het onderwijskorps. In 1983 werkte hij mee aan de 
tentoonstelling en bijhorende catalogus Vrij gedacht in ijzer 
en verkreeg hij van de Hoge Raad van het Hoger Onderwijs 
de erkenning van Hoogleraar in het Architectuuronderwijs. 
Dat jaar werd Baele aangesproken door Richard Vermuyten 
om Ontwerpen – architektonische samenstelling te 
verzorgen in de drie graadsjaren van de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect aan de VUB. In de periode 1983-

Johan Baele

Door Ine Wouters en Marijke Mollaert

Geboortedatum: 1943
Afstudeerjaar: 1966
Diploma: Architect (KASK Gent)
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2008 drukte hij een stempel op 25 
lichtingen burgerlijk ingenieur-
architect die afstudeerden aan de VUB. 
Via BARO had hij ook vormgegeven 
aan campus Oefenplein van de VUB, 
als één van de ontwerpers van het 
masterplan en de studentenwoningen 
aan de Triomflaan. Vijf jaar na zijn 
aanstelling als docent aan de VUB zou 
hij ook een opdracht opnemen in de 
architectuuropleiding aan de UGent. 
Daarnaast was Baele gastdocent aan 
de hogescholen en universiteiten van 
Tilburg, Delft, Minneapolis, Praag, 
Hasselt en Antwerpen. 
Naast een uitstekend ontwerper is 
Baele ook een geboren verteller en 
pedagoog, die de materie met hart en 

ziel aan studenten overleverde. Het enthousiasme waarmee 
Baele zijn vak overbracht, zorgde ervoor dat de werkelijke 
tijdsbesteding van de studenten burgerlijk ingenieur-
architect, ondanks de uitgebalanceerde collegeroosters, 
richting architectuur verschoof. Tevens liet hij geen kans 
onbenut om de studenten onder te dompelen in de wereld 
van de architectuur. Zo bracht hij de geschiedenis van elk 
gebouw opnieuw tot leven op korte uitstapjes en meerdaagse 
studiereizen.
Johan Baele stond aan de wieg van de opleiding op een 
moment dat het atelier nog vol tekentafels en maquettes 
stond en dat de studentengroepjes zo klein waren dat alle 
jaren samen in het atelier aan hun ontwerp werkten, wat 
voor een bijzondere sfeer zorgde. Hij zette de trend naar een 
‘vrije’, maar geargumenteerde attitude in het ontwerpproces, 
een bewogen, diepgaand zoeken naar oplossingen en het 
stimuleren van de individuele capaciteiten van de student. 
De opleiding heeft veel aan hem te danken, niet in het minst 
de open visie en menselijke betrokkenheid, de losse maar 
gedreven sfeer, de liefde voor het vak alsook de waardering 
voor de ‘ingenieursinput’ in het ontwerp.

Hij zette de trend 

naar een vrije maar 

geargumenteerde 

attitude

in het ontwerpproces.
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Johan Baele in het atelier 
van gebouw Z. 1989. (Coll. 
ARCH)
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of Strathclyde (Glasgow), de Surrey 
University (Guildford) en de TU Delft. 
Ook de IASS-conferenties waren toen 
al een must. Die buitenlandse reizen 
en evenementen werkten enorm 
inspirerend. Door de onderdompeling 
in presentaties en discussies met 
experten was je onmiddellijk up-to-
date. De internationale netwerken die 
toen ontstonden zijn nog altijd cruciaal 
om onderzoek af te toetsen of bij te 
sturen.
Dat ik als assistent terecht kon in de 
opleiding ingenieur-architect was 
voor mij een geschenk. Mensen als 
de architecten Willy Van Der Meeren, 
Johan Baele, José Depuydt en Hendrik 
Hendrickx verruimden mijn kijk op de 

wereld met creatieve, menselijke en culturele interesses. 
Studiereizen, bezoeken aan projecten en tentoonstellingen, 
je beleeft ze anders met architecten er bij. En ik kwam tot de 
vaststelling: hoe beter de architect zich met al zijn zintuigen 
en creativiteit kan inleven in een opdracht en een context, 
hoe groter de kans op een geslaagd project.

Textielarchitectuur, een passie…
Na mijn doctoraat raadde De Wilde mij aan een ander 
‘onderzoeksonderwerp’ te zoeken en de textielarchitectuur 
te laten voor wat ze is. Het blijft inderdaad nog altijd 
een heel smal toepassingsveld, een heel kleine kring van 
betrokkenen en weinig projecten. Maar het onderwerp is 
en blijft mijn passie nummer één omwille van de creatieve 
mogelijkheden en de verwevenheid van alle technieken en 
disciplines (materiaal, vormgeving, structurele analyse, 
vervaardigen en monteren, bouwfysische kwaliteiten, …). 
In dat werkveld heb ik schitterende collega’s ontmoet, 
boeiende, talentvolle ontwerpers, bedrijfsleiders met 
interesse voor onderzoek, kunstenaars met een open visie en 
interesse voor een multidisciplinaire aanpak, constructeurs 
met oog voor het detail en met respect voor het ambacht, 
wat zo belangrijk is voor membraanconstructies. Typisch is 
dat velen van hen, wanneer ze kennis gemaakt hebben met 
de textielarchitectuur, er voor altijd door geboeid blijven.

35 jaar …
Mijn persoonlijke loopbaan valt nogal samen met het 
ontstaan en de evolutie van de vakgroep Architectonische 
Ingenieurswetenschappen. Het was een parallel proces: zelf 
een weg vinden in een breed veld van onderwijs, onderzoek 
en praktijk en de pas opgerichte opleiding laten groeien 
ondanks ‘het klein zijn’ en een minimum aan beschikbare 
middelen.
In het begin waren we met vier: Richard Vermuyten, 
de sterke persoonlijkheid om de ingenieursattitude te 
verzekeren; W. Patrick De Wilde, de jonge academicus; 
Hendrika Buelinckx voor architecturale inbreng (nu Texas 
Tech University) en ikzelf met, net als De Wilde, enkel een 
diploma bouwkunde. In het begin leunden we trouwens 
sterk aan bij het departement Bouwkunde.

Zo is het begonnen…
Ikzelf had architectuur willen studeren, maar die opleiding 
was niet voorzien aan de VUB. Het werd dus bouwkunde. 
Deze opleiding traint je in het zoeken naar ‘rationele 
oplossingen’: rechttoe rechtaan, zonder omwegen. 
Onmiddellijk na mijn studies kreeg ik een interim job 
aangeboden bij het departement Bouwkunde. Van die 
interim ben ik overgestapt naar een assistentenmandaat. 
De Wilde was mijn enthousiaste promotor; hij kan iemand 
stimuleren en pushen. Hij stuurde me naar de University 

Marijke Mollaert

Geboortedatum: 1955
Afstudeerjaar: 1978 + 1980
Diploma: Burgerlijk bouwkundig ingenieur, informatica
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Twee periodes van ongeveer twee jaar combineerde ik mijn 
academische taken en onderzoek met de studie van ‘reële’ 
projecten in het bureau van Philippe Samyn en bij de firma 
Portal. Bij Philippe Samyn was het vooral computer tekenen 
en modelleren. Bij Portal kreeg ik gevarieerde taken zoals de 
numerieke en experimentele studie van een stalen koepel 
bedekt met vlakke glasfacetten (i.s.m. de Universiteit van 
Luik). Er werd een speciale knoop ontwikkeld. Ik heb er 
geleerd dat het testen van prototypes op ware schaal – al 
is het een enorme investering – essentieel is voor complexe 
systemen.
Door deze perioden buiten de VUB kon ik de problemen, 
die ik intern zag, relativeren. Ik leerde de kwaliteiten van de 
academische omgeving naar waarde te schatten: collega’s vol 
idealen met een gezonde ambitie en doorzettingsvermogen, 
jonge medewerkers met frisse ideeën, het kunnen ‘sturen’ 
van onderzoeksactiviteiten, de mogelijkheid om naast 
de interne taken ook internationaal te functioneren, de 
‘vrijheid’ om bepaalde lange termijn doelstellingen te 
kunnen ondersteunen…
Het besef van deze ‘voordelen’ neemt niet weg dat financiële 
en andere beperkingen frustrerend zijn, dat er tegenstrijdige 
belangen en teleurstellingen meespelen, dat karakters 
kunnen botsen, … Immers, ingenieurs kunnen (soms) 
koppig zijn. Architecten zijn (soms) ego’s. En ook dat kan 
(achteraf beschouwd) een verrijkende ervaring zijn. Het 
wederzijds begrip in de ploeg groeide en uiteindelijk vond 
het schip ook op woelig water zijn kruissnelheid.
Mijn onderzoeksparcours was lange tijd vrij ruim maar 
uiteindelijk heb ik me weten ‘in te werken’ in het ‘marginale’ 
domein van de textielarchitectuur. Dit thema is de rode 
draad gebleven, fragiel 30 jaar geleden, sterker vandaag.

De collega’s …
In mijn loopbaan heb ik tal van collega’s en medewerkers 
ontmoet. Toen de vakgroep nog klein was waren de 
onderlinge contacten natuurlijk persoonlijker.
Met Richard Vermuyten ben ik dikwijls onder de middag 
gaan lunchen (het VUB-restaurant was geen optie). De 
grond van zijn ‘realistische kijk’ op de VUB en de vakgroep 
heb ik pas veel later begrepen – confronterend voor mijn 
‘naïef enthousiaste houding’ toen… Als mens had hij meer 
diepte dan ik initieel kon vermoeden. Ik herinner me nog 
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Marijke Mollaert tijdens 
het opzetten van een 
zeilconstructie. 2008. (Coll. 
Marijke Mollaert)
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als gisteren dat Nicolas Declerck en ik langs gingen na 
zijn doctoraat. Richard was toen al ziek. Zijn gulheid, zijn 
broosheid ook, brachten ons ineens zoveel dichter bij elkaar. 
Jammer dat hij zo vroeg is overleden.
Met José Depuydt (19 jaar lid van de vakgroep) had je 
geen schijn van kans in te dommelen; zijn persoonlijke, 
onderzoekende attitude gaf telkens weer aanleiding 
tot discussies, telkens een andere invalshoek, telkens 
een kritische vraag. Het bracht leven in het team. 
Individuele uiteenlopende standpunten werden met elkaar 
geconfronteerd om te komen tot een wel onderbouwd 
studieprogramma en een student-gerichte opleiding. Zijn 
veelzijdigheid maakte het hem moeilijk om dat ultieme 
doctoraat af te ronden. Maar wie weet…
Philippe Samyn drukte ook zijn stempel. Als het aan hem 
lag mochten we meer ambitie hebben. Hij kon begeesterend 
lesgeven als het over constructies ging en heel uitdagende 
opdrachten geven, recht van op zijn ontwerptafel. Bij hem 
lag de lat hoog. Hij was de deeltijdse professor die ook op 
internationale congressen lezingen gaf.
Filip Descamps heeft recent de ploeg versterkt. Hij is een 
expert met bijzondere praktijkervaring in energietechniek 
voor gebouwen en anderzijds ook geïnteresseerd in 
onderzoek. Omwille van mijn affiniteit met bouwfysica en 
energetische simulaties volg ik graag zijn inbreng voor de 
onderzoeksprojecten in LighTweighT en TRansfoRm. Door 
zijn efficiënte aanpak is zijn medewerking aan EU-projecten 
bijzonder waardevol.
Dan zijn er de doctorandi. De meesten hadden ook een co-
promotor. Het groeiende netwerk van interessante collega’s 
kwam goed te pas. Met de doctorandi heb ik telkens een 
stuk ‘meegeleefd’. Ik was trots als ze hun doctoraat hadden 
afgewerkt, maar het was ook een ‘loslaten’. Het is fantastisch 
dat er nu drie van hen een voltijdse plaats innemen in de 
vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen: 
Ine Wouters, Niels De Temmerman en Lars De Laet. Hun 
onderzoektopics zijn Re-use, TRansfoRm en LighTweighT. Ze 
werken met een groeiende ploeg vorsers in het onderzoekslab 
æ-lab.
Ik kan onmogelijk iedereen bij naam en toenaam vermelden, 
maar enkelen wil ik toch citeren uit dankbaarheid en omdat 
ik hen eigenlijk wel mis: Willy Van Der Meeren (eerlijk 
architect, sociaal bewogen), Jan Van Loeij (sustainable avant 

la lettre, zette in navolging van Roger Van Geen in op zonne-
energie) en Albert Cardon (wiskundige formuleringen en art 
de vivre). Het waren heel hartelijke collega’s, karaktervol 
met een origineel tintje, bij wie een jonge beginneling altijd 
terecht kon.
Al die medewerkers en collega’s hebben mij gevormd. Ze 
hebben tevens bijgedragen tot de sfeer in de vakgroep. 
Veelzijdige medewerkers, leergierig, gemotiveerd, sociaal 
betrokken, oog voor het esthetische, ruimdenkend en zin 
tot samenwerking. Eigenschappen die ook de VUB in haar 
geheel typeert.

Vroeger en nu…
De voorbije 35 jaar was ook een periode van technologische 
evolutie. Mijn ‘afstudeerwerk’ heb ik nog met de hand 
geschreven. Mijn doctoraat was een doos vol ponskaarten 
en een vector-gestuurd grafisch scherm was nog niet in staat 
kleuren te genereren…
In de ‘tekenzaal’ in gebouw Z stonden initieel grote 
tekentafels, maquettes en studiemodellen. Een zaal die 
toen voor lange werkdagen werd gebruikt. Maar ook voor 
recepties en feestjes…
Onlangs kwam er een toenadering tot stand tussen de 
vakgroep BATiR van de ULB en ARCH. Ondanks het feit 
dat de VUB uit de ULB is ontstaan, zijn er nu duidelijk 
‘culturele’ verschillen. De samenwerking tussen BATiR en 
ARCH wordt nu reëel. Ze is enerzijds gebaseerd op onze 
complementariteit en anderzijds op het boeiende idee om 
samen een Engelstalige Master Architectural Engineering in 
Brussel aan te bieden, een studierichting die internationaal 
bijzonder wordt geapprecieerd. “Onbekend is onbemind” 
wordt stilaan vervangen door de uitwisseling van ideeën, 
gemeenschappelijke lunches, onderzoekvergaderingen en 
jury’s. Het vergt heel wat energie maar ook hier komt het 
schip op snelheid.
De koers wordt regelmatig mathematisch uitgezet met 
passer en parallel liniaal (of is het een Excel tabel?), de 
zeilen staan bol en zowel de kapitein als de matrozen weten 
dat de tocht even belangrijk is als het aankomen.
Het is vandaag meer dan ooit een delicate taak om verdere 
groei te verzekeren. De werkdruk ligt hoog (behalen van 
onderzoekbudgetten, scoren van A-publicaties, onderwijs, 
administratieve taken, …). De behuizing van de vakgroep 
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De eerste praktijkassistent aan het woord

In 1990 ging ik aan de slag bij de vakgroep Architectuur, na 
eerst een zestal jaar als architect in de praktijk te hebben 
gewerkt. Achteraf beschouwd was die ‘omweg’ een rijke en 
noodzakelijke bagage voor mijn werk aan de vakgroep: het 
concrete voedt immers het abstracte en niet omgekeerd.  
Het was via contacten met Johan Baele, Richard  Vermuyten 
en Philippe Samyn – die allen jurylid waren van mijn 
afstudeerproject architectuur aan de voormalige Gentse 
academie – dat ik aan de VUB terecht kwam en werd 
aangesteld. 

Wat me initieel erg aantrok in deze job was het 
braakliggende academische en pedagogische terrein. Zowel 
op organisatorisch vlak als op gebied van onderzoek en 
onderwijs stonden we voor de heuse uitdaging om van een 
kleine vakgroep een zelfstandige entiteit te maken met 
karakter en engagement. Als enige assistent was ik bij zowat 
alle activiteiten betrokken: gaande van secretariaatstaken, 
lesopdrachten en ontwerpateliers, initiatie in en 
ontwikkelen van onderzoek, het organiseren van 
studiereizen, onderwijsvernieuwing en -professionalisering, 
internationalisering, tot en met het oprichten van een 
studentenvereniging en vertegenwoordiging in diverse 

José Depuydt

Interview met José Depuydt uitgewerkt door Inge Bertels

Geboortejaar: 1961
Diploma en afstudeerjaar: Architectuur (1984), Bijzondere 
licentie in de Bouwtechniek (1990)
Startdatum aanstelling VUB: 1990
Niet-werk gerelateerde interesses: Kunst, filosofie, film
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wordt te klein. Er ontbreekt een polyvalente ruimte om 
ontworpen prototypes te bouwen, te testen en het typische 
onderzoek van æ-lab te implementeren en uit te dragen, wat 
bijzondere investeringen vergt.

Tot slot nog een persoonlijke noot: hoe ouder je wordt, hoe 
meer je beseft dat er geen zekerheden zijn en dat er veel 
onbeantwoorde vragen overblijven.
Wat is dan de essentie? Dat je het werk, hetzij onderwijs 
hetzij onderzoek, kan combineren met intens mooie 
belevenissen, die aan het netvlies blijven kleven… ARCH 
bood me tal van kansen. Daarvoor ben ik iedereen bijzonder 
dankbaar.
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facultaire en academische raden.  
Persoonlijk erg verrijkend vond ik de 
geïntegreerde en vakoverschrijdende 
manier waarop ik kon werken. Ik was 
immers bij het architectuuronderwijs 
in alle opleidingsjaren betrokken 
en dat zowel bij praktische en meer 
theoretische opleidingsonderdelen. 
Het maakte dat ik op pedagogisch vlak 
studenten van dichtbij  kon volgen in 
hun hele groeiproces. Ik keek dan ook 
elk jaar opnieuw uit naar de start van 
het academiejaar: nieuwe studenten 
en nieuwe ambities… de mogelijkheid 
om er weer goed in te vliegen. Het 
atelier boven de ijskelders maakte ook 
dat we een echte architectuurplek, 
ver weg van de ingenieurs –pur-

sang, konden creëren. Architectonisch een prachtige 
ruimte, gestructureerd door betonnen traveeën en nog een 
muurschilderij als restant van voorgaande studentikoze 
activiteiten. Daarnaast haalde ik ook erg veel voldoening uit 
het onderwijsprofessionaliseringstraject dat ik op touw heb 
gezet. Als afgevaardigde in de EAAE (European Association 
for Architectural Education), SEFI (Societé Européenne 
de la Formation des Ingénieurs) en IAPS (International 
Association for Environmental Studies) kon ik de wereld 
verkennen en nieuwe onderwijsideeën, zoals problem based 
learning, introduceren. 

Vandaag blik ik dan ook terug op mijn VUB-loopbaan als een 
intensieve, chaotische periode, waar ik heel wat memorabele 
momenten bij de vakgroep heb beleefd. Bijvoorbeeld de 
curriculumhervorming in 1991, waardoor de opleiding 
Burgerlijk Ingenieur-Architect inhoudelijk echt vorm kreeg. 
Maar ook de felle discussies over de toekomstvisie van de 
vakgroep Architectuur binnen de Ingenieursfaculteit of de 
vele buitenlandse studiereizen en congressen die me zowel 
op architecturaal als persoonlijk vlak inspireerden. In dit héle 
verhaal was ik vooral de initiator en gangmaker, die beroep 
kon doen op veel expertise van collega’s (docenten, assistenten 
en studenten), zowel binnen als buiten de vakgroep.

In dit hele verhaal was 

ik vooral de initiator en 

gangmaker, die beroep 

kon doen op veel exper-

tise van collega’s.

RECHTS
José Depuydt begeleidt 
studenten in Atelier 1015. 
2007. (Coll. ARCH)



7 x 5 72 73Pioniers

De eerste secretaresse aan het woord

In 1990 werd ik aangeworven door de VUB en kon ik 
deeltijds terecht bij ARCH, LBBO en WISA. Aanvankelijk 
waren mijn taken voor de vakgroep Architectonische 
Ingenieurswetenschappen, toen nog een klein groepje, 
eerder beperkt, maar door de toename van het aantal 
studenten, professoren en onderzoekers ging ik algauw 
voltijds voor architectuur aan de slag en bleef er ook actief tot 
in 2009. Eerst zaten we allemaal samen in één bureautje… 
klein maar fijn. Maar dat heeft niet zo lang geduurd omdat 
de vakgroep snel groeide. 

Het had ook anders kunnen lopen, want toen ik solliciteerde 
en op gesprek moest komen bij decaan Albert Cardon, dacht 
ik: oei, dat zijn hier allemaal zo’n serieuze mensen, precies 
de inquisitie. Maar het ijs was gauw gebroken! Het was een 
gezellige bende, zowel bij Bouwkunde als Architectuur, en 
al vlug werden we een heuse ‘familie’. Ik keek dan ook erg 
uit naar de kerst- en nieuwjaarsfeestjes: met zijn allen aan 
een grote tafel. 

Mijn 20 jaar bij de vakgroep waren op zich heel memorabel. 
Er waren uiteraard speciale momenten, zoals de nieuwe 
ateliers boven de ijskelders, de eerste ARCH-studente 

Maryse Koll

Interview met Maryse Koll uitgewerkt door Inge Bertels

Geboortedatum: 1955
Diploma en afstudeerjaar: 1975 Handel/ talen
Niet-werk gerelateerde interesses: Koken, lezen, dansen, 
‘Niet veel anders, want mijn werk was eigenlijk een hobby’
Aanstelling VUB: 1990

RECHTS
Maryse bezoekt haar 
collega’s tijdens de 
personeels BBQ. 2012. 
(Coll. ARCH)
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De eerste promovendus  aan het woord  

De zomer van 1992 was een hete zomer. Dat blijf ik me 
herinneren omdat ik een deel van die zomer in de kelder 
van mijn ouderlijke huis heb doorgebracht, gebogen over 
wiskundeboeken. Die kelder was de enige plek die nog wat 
verkoeling bood om me geconcentreerd voor te bereiden 
op het toelatingsexamen. Mijn studiekeuze was immers 
gevallen op de toen nog jonge richting burgerlijk ingenieur-
architect. Dat leek me een logische keuze omdat ik daarin 
een combinatie vond van wetenschap en creativiteit. Terwijl 
mijn vrienden van het schitterende weer genoten en hun 
afstuderen van de middelbare school vierden, zat ik dus in 
de kelder met de neus in de boeken.
Ik had er voor gekozen mijn universitaire opleiding aan de 
Vrije Universiteit Brussel te volgen. Het was de universiteit 
het dichtst bij huis, maar vooral de kleinschaligheid van de 
instelling in vergelijking met andere Vlaamse universiteiten 
sprak me erg aan. Ook het vrije karakter was een belangrijk 
argument bij mijn keuze. Al deze elementen heb ik van bij 
het begin van mijn studies kunnen ervaren en ze bepalen 
nog steeds mijn dagelijkse werksfeer.
Met de hakken over de sloot, maar in ieder geval over de 
sloot, raakte ik door het toelatingsexamen. Gelukkig bleek 
dat geen graadmeter voor de rest van mijn studietijd. 

Sven Hebbelinck

Geboortedatum: 1974
Afstudeerjaar: 1997
Diploma: Burgerlijk ingenieur-architect

die prof werd, de nieuwe bureaus en 
ateliers en het hondje van een collega 
waar ik me over ontfermde. Maar er 
waren ook de triestige momenten, 
zoals het heengaan van mensen waar 
je al zo lang mee samenwerkte. Toch 
blijven vooral de grappen en fratsen 
me bij. De discussies tussen José 
Depuydt en Richard Vermuyten waren 
legendarisch. Er had een verborgen 
camera moeten staan, als reality-soap 
zou het zeker scoren! 

Mijn favoriete werkdag? Maandag! Ik 
was blij iedereen terug te zien. Maar 
misschien ook vrijdag: omdat ik dan 
iedereen moe gezien was. Er werd wat 
afgelachen. En iedere dag en ieder 
jaar waren altijd wel anders. Nieuwe 
gezichten, nieuwe studenten, nieuwe 
onderzoekers, nieuwe professoren. Ik 
heb me nooit verveeld.

Oei, dat zijn hier allemaal 

zo’n serieuze mensen, 

precies de inquisitie. 

Maar het ijs was gauw 

gebroken!
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de afdeling gebleven en tot op vandaag heb ik de VUB 
niet verlaten. Toen het moment was gekomen om een 
thesisonderwerp te kiezen, waagde ik me aan een thema dat 
twee onderwerpen samenbracht die de afdeling Architectuur 
van de VUB steeds hebben onderscheiden van de andere 
architectuuropleidingen in Vlaanderen: systeembouw en 
vorm-actieve constructies. Door het enthousiasme van 
professoren Hendrik Hendrickx en Marijke Mollaert waren 
we in de voorbije vier jaar herhaaldelijk met deze thema’s 
geconfronteerd, toen soms vaker dan ons lief was. Maar in 
de probleemstelling om een bouwsysteem te ontwikkelen 
waarvan het zeil dat tijdelijke podia overdekt uit herbruikbare 
onderdelen moest opgebouwd worden, vond ik een link met 
een van mijn ander interesses: muziek. Mijn thesis werd 
goed onthaald en er werd gevraagd of ik het opgestarte 
onderzoek niet wou voortzetten als doctoraatstudent. Dit 
heb ik graag aanvaard en zo ben ik blijkbaar in 2001 de 
eerste doctorandus van de afdeling Architectuur geworden. 
Daar was ik mij niet eens van bewust tot, onverwacht, 
professor Mollaert me vorige maand opbelde en vroeg dit 
stukje te schrijven.
Een brief van de toenmalige technisch directeur van het 
UZ Brussel, destijds nog AZ-VUB, was de aanzet voor mijn 
volgende stap in het VUB-universum. Anticiperend op 
zijn pensionering had dhr. Jan Van Damme de zoektocht 
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Met een twintigtal medestudenten 
kwam ik begin oktober 1992 dus 
terecht in de eerste kandidatuur 
burgerlijk ingenieur-architect aan de 
afdeling Architectuur van de faculteit 
Toegepaste Wetenschappen. Een 
aantal zaken vielen onmiddellijk 
op. De kleinschaligheid van de VUB 
vertaalde zich in het klasgevoel dat we 
als 18-jarigen gewoon waren uit onze 

schooltijd. Slechts enkele vakken vonden plaats samen met 
andere richtingen in een aula. Alle andere lessen hadden 
we enkel met onze klas, of beter ‘ons jaar’. Daarbij was het 
persoonlijk contact met de docenten iets wat de opleiding 
zeker ten goede kwam. 
Over de hele campus hing dan weer de specifieke VUB-
sfeer: de geest van het vrije onderzoek, de idee van 
onafhankelijkheid, types van allerlei slag en pluimage in 
het KultuurKaffee en een onderliggend gevoel van ‘die 
kleine die zich niet door de groten zal laten doen’. Ook op 
de afdeling Architectuur, toen nog ondergebracht in ‘de 
Z’, was deze sfeer sterk aanwezig. De opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect was pas een academiejaar eerder 
hervormd tot een volwaardige richting met kandidaturen 
en licenties waarbij de volle aandacht van in de eerste 
kandidatuur naar het architectuurgedeelte van de opleiding 
ging. De afdeling was nog in volle ontwikkeling en de sfeer 
werd getekend door een wisselwerking tussen studenten 
en docenten die samen zochten naar de beste wegen om te 
bewandelen. Samen de inrichting van het atelier aanpassen, 
samen architectuurreizen plannen of samen een pint 
pakken, dat kon ongehinderd, noch door tradities, noch 
door geschiedenis.
Wij ‘archies’ waren enigszins ook andere types dan de 
‘burgies’. Een zekere nonchalance was ons niet vreemd; 
het zal wel onze creatieve expressiviteit zijn geweest. Maar 
buiten de lessen vonden we elkaar wel in de overkoepelende 
PK-sfeer, op dezelfde fuiven en in dezelfde studentencafés. 
Daar overheerste opnieuw dat ‘wij zijn VUB’ers’ gevoel. 
Hoewel ik nooit helemaal ondergedompeld ben geweest in 
het studentenleven, heb ik aan een hele reeks evenementen 
goede herinneringen. 
Na mijn vijfjarige opleiding ben ik nog vier jaar aan 
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Lijntekening gemaakt 
door Sven Hebbelinck 
met toepassing van 
ADAPTENT bij overdekken 
archeologische uitgraving.
(Coll. ARCH)
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ik dat er een plek was waar ik later nooit zou werken: 
een ziekenhuis, daar voelde ik mij steeds ongemakkelijk. 
Maar reeds 11 jaar werk ik in deze omgeving en help ik ze 
mee uit te bouwen, klaar voor de toekomst. Tijdens mijn 
studietijd had ik het bijvoorbeeld niet bepaald begrepen 
op de uiteenzettingen over systeembouw en vond ik net 
als mijn medestudenten EASY, het computerprogramma 
om vorm-actieve constructies na te rekenen, niet het meest 
duidelijke en aangename programma om mee te werken. 
Maar uiteindelijk ben ik vijf jaar zeer intensief met deze 
thema’s bezig geweest. Tot slot had ik me ook voorgenomen 
nooit een partner met dezelfde opleiding te nemen, dat leek 
me saai. Toch heb ik ook mijn levenspartner op de afdeling 
Architectuur gevonden, nu al weer 16 jaar geleden. Mijn 
jaren op de afdeling Architectuur hebben mij dus in ieder 
geval ook bijgebracht dat je nooit nooit moet zeggen.

Pioniers

naar een geschikte opvolger gestart. Hoewel ik toen nog 
een jaar doctoraatswerk te gaan had, ging ik, eerder uit 
nieuwsgierigheid, toch eens luisteren wat dit aanbod inhield. 
Ik vernam dat vanuit de afdeling Architectuur namen 
waren doorgegeven van in de voorbije jaren afgestudeerde 
ingenieur-architecten. Van het een kwam het ander en 
uiteindelijk koos ik na mijn doctoraatstudie die uitsluitend 
rond de thema’s systeembouw en vorm-actieve constructies 
draaide, voor een geheel nieuwe uitdaging. Op 11 september 
2001 had ik mijn finaal sollicitatiegesprek, maar veel 
moeilijke vragen heb ik toen niet moeten beantwoorden. 
Wat er zich op dat moment aan de overzijde van de oceaan 
afspeelde, trok veel meer de aandacht van de interviewer en 
mezelf.
In maart 2002 startte ik als adjunct diensthoofd van de 
Technische Dienst van het Universitaire Ziekenhuis van de 
VUB om na anderhalf jaar door te groeien tot diensthoofd, 
een functie die ik tot op vandaag met veel plezier uitoefen 
en waarin me nog grote uitdagingen te wachten staan. 
De tweeledigheid van mijn opleiding heeft me een zeer 
goede basis bezorgd voor mijn huidige job. Dagelijks sla 
ik een brug tussen een technische en een medische wereld 
die elk een zeer verschillende invalshoek hebben. Mijn 
ingenieursbagage zorgt ervoor dat ik de invalshoek van de 
technische mensen begrijp. Mijn architectenbagage, die 
meer maatschappelijk is, stelt me in staat de invalshoek 
van het medische korps te vatten. Beide tracht ik dan te 
verzoenen, gebruikmakend van de creatieve zijde van mijn 
opleiding. Nog steeds ervaar ik dagelijks die VUB-sfeer van 
onafhankelijkheid, de gemoedelijke contacten, het vrije 
onderzoek en het amalgaam van karakters.
Samenvattend kan ik dus stellen dat zowel mijn studiekeuze 
als mijn keuze voor de VUB de loop van mijn leven sterk 
hebben bepaald. Met een andere opleiding had ik een 
heel andere job gehad dan deze die ik al 11 jaar uitoefen. 
Zonder mijn doctoraatsonderzoek was ik al elders aan de 
slag geweest op het moment dat mijn huidige job mij zou 
worden aangeboden. En zonder aan de VUB te studeren was 
ik nooit gecontacteerd geweest door mijn voorganger die 
zijn zoektocht naar een opvolger startte aan de alma mater 
van het AZ-VUB. Terugblikkend schrik ik steeds weer van 
de keuzes die ik maakte en het feit dat het nooit de meest 
voor de hand liggende keuzes waren. Als jongere meende 
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GROEIEN

Hoewel er bij de start van de opleiding in 1979 nog geen 
sprake is van een uitgebouwd onderzoeksnetwerk, wordt 
de  studenten toch een onderzoeksattitude aangeleerd 
die hen blijkbaar heel erg aanspreekt. Twee van de vier 
afgestudeerden van de eerste lichting 1984 starten een 
doctoraat. Iris Tommelein trekt naar de Amerikaanse 
Stanford University en Nadia Molenstra doctoreert aan 
de Britse University of Warwick. Hun voorbeeld krijgt 
navolging: Stephane Faignet, die in 1987 afstudeert, 
doctoreert aan de vakgroep bouwkunde (MeMC) en Rudi 
Stouffs, lichting 1989, start zijn onderzoekscarrière met een 
doctoraat aan de Amerikaanse Carnegie Mellon University. 
Het aantal studenten in de eerste jaren van de opleiding 
burgerlijk ingenieur-architect mag dan klein zijn, de 
onderzoeksinteresse is groot. Maar liefst 4 van de 17 (bijna 
een kwart) van de jonge alumni (1984-1989) behaalden een 
doctoraat.

In 1996 wordt de eerste voltijdse docent mét doctoraat op 
de vakgroep aangesteld: Marijke Mollaert.
Zij legt zich toe op een universitaire loopbaan. Haar voltijdse 
aanwezigheid en enthousiasme zorgen voor een stabiele 
werkomgeving, waaruit nieuwe mogelijkheden groeien. 
Vanaf dan kunnen afgestudeerde burgerlijk ingenieur-
architecten, die zich in het onderzoek willen verdiepen, 
op de eigen vakgroep terecht. De vraag om onderzoek 
te doen binnen het domein van de architectonische 
ingenieurswetenschappen leeft sterk bij de lichting 1996, zo 
blijkt. De aanleiding hiervoor kan gevonden worden bij het 
hervormde programma dat van start ging in 1991-1992.

ONDERZOEK
Inleiding
 
INE WOUTERS

Onderzoek

Het jaar 1996 is dan ook een keerpunt 
voor het onderzoek in de vakgroep. 
Vanaf dan groeit het aantal doctorandi 
jaarlijks: Ine Wouters start in 1996 
als assistent, Sven Hebbelinck krijgt 
in 1997 een doctoraatsbeurs van 
het Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT). 
Nicolas Declerck begint in 1998 via 
een doctoraatsbeurs van de VUB 
onderzoeksraad en Jonas Lindekens 
behaalt in 1999 een beurs van het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO). Ook in de daaropvolgende 
jaren wordt externe financiering 
verworven om voltijdse onderzoekers 
aan te stellen. Om het groeiend aantal 
vorsers een werkplek te geven wordt 

met tafels en stoelen geschoven. In gebouw Z wordt het 
secretariaat herschikt en wanneer het ontwerpatelier fysisch 
van gebouw Z naar de herbestemde hal (oude PK-zaal) aan 
de Waversesteenweg 1015 (atelier 1015) verhuist, wordt een 
derde bureauruimte door vorsers ingenomen. Er heerst een 
enthousiaste onderzoekssfeer die in de daaropvolgende jaren 
verder geprofessionaliseerd zal worden. 

In 2002 legt Sven Hebbelinck onder het promotorschap 
van Marijke Mollaert het eerste doctoraat in de 
ingenieurswetenschappen: architectuur neer. Dat jaar 
worden er maar liefst drie doctoraten verdedigd. Vanaf 2006 
promoveren er op de vakgroep gemiddeld twee doctorandi 
per jaar. 

STROOMLIJNEN

In 2005 organiseert de VUB interne onderzoeksvisitaties in 
de faculteit Ingenieurswetenschappen. Prof. ir. Jan Westra, 
verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
wordt aangesteld als expert-lid architectuur. Het interne 
rapport meldt dat het onderzoek in de vakgroep Architectuur 
gefragmenteerd is. Deze bemerking is begrijpelijk 
gezien het aantal onderzoekers en onderzoeksprojecten 
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verder bleef groeien en de interne 
logica en samenhang tussen de 
projecten moeilijk toegankelijk was 
voor externen. De bemerkingen 
van de interne onderzoeksvisitatie 
worden aangegrepen om de 
onderzoeksonderwerpen te stroom-
lijnen en de zichtbaarheid naar 
buiten toe te versterken. De hierover 
ontwikkelde ideeën, gecoördineerd 
door interim vakgroepvoorzitter W. 
Patrick De Wilde, leiden in februari 
2008 tot de formele aanvraag 
om een vakgroepoverschrijdende 
onderzoeksgroep ‘æ-lab’ op te richten. 
De voorgestelde naam ‘æ-lab’ staat 
symbool voor de versmelting en de 
symbiose tussen ‘a’rchitecture en 

‘e’ngineering. Het mission statement en de onderzoekspijlers 
worden in de aanvraag als volgt omschreven: 

“Binnen het æ-lab worden ingenieurstools ingezet om 
architectuur te maken. Drie thema’s die zich uitermate 
lenen voor dergelijke interdisciplinaire aanpak zijn het 
‘ontwerp van lichtgewicht structuren’, de ‘renovatie en 
herbestemming’ en de ‘tijdsbewuste ontwerpstrategie.“

In 2008 stemt de facultaire doctoraatscommissie 
en later de faculteitsraad in om binnen de faculteit 
Ingenieurswetenschappen doctoraten in de domeinen 
‘architectuurgeschiedenis’ en ‘architectuurtheorie’ af te 
leggen. Hera Van Sande, die haar doctoraat voorbereidde 
onder het promotorschap van Yves Schoonjans 
legt in december 2008 het eerste doctoraat in de 
architectuurgeschiedenis in de faculteit neer. 

Samen met de versterking van de identiteit wordt de 
naam van de vakgroep architectuur veranderd in vakgroep 
architectonische ingenieurswetenschappen, het acroniem 
ARCH blijft behouden. Ook de wisselwerking tussen 
onderzoek en onderwijs wordt versterkt. Zowel in de 
bachelor- als de masterjaren worden specifieke vakken 
opgericht om enerzijds de expertise van de onderzoekers 
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Onderzoek

door te geven aan de studenten en anderzijds de studenten 
warm te maken voor het onderzoek in de vakgroep. 
Deze inhoudelijke plannen kunnen verwezenlijkt 
worden door een personeelsuitbreiding en -wissel. 
Vakgroepvoorzitter Jan Wastiels bekomt van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen dat het beschikbare mandaat 
van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in de 
vakgroep ARCH opgetrokken wordt van 4.8 naar 5.1 
voltijdsequivalent. Het is niet zozeer deze lichte verhoging 
maar vooral de gelijktijdige pensionering van Johan Baele 
en de overstap van Yves Schoonjans en José Depuydt 
naar Sint-Lucas die voor ingrijpende veranderingen in het 
personeelsbestand zorgen.

De gerichte vacatures die vanaf 2008 worden uitgeschreven, 
zowel aan de VUB als aan de ULB, versterken de 
onderzoeksprofielen. Om onderzoeksexpertise en 
vakinhoud op elkaar af te stemmen worden opnieuw 
programmawijzigingen doorgevoerd. Dat deze directe link 
tussen onderwijs en onderzoek zijn vruchten afwerpt bewijst 
de verdubbeling van het aantal vorsers in de daaropvolgende 
vijf jaar (2008-2013). Deze stijging is ook het gevolg 
van het hoger aantal professoren met een doctoraat die 
als onderzoekspromotor kunnen optreden. Na Marijke 
Mollaert, worden achtereenvolgens Yves Schoonjans (2001-
2008), Ine Wouters (2003), Ann Verdonck (2008), Inge 
Bertels (2008), Niels De Temmerman (2009) en Lars De 
Laet (2013) aangesteld.

Om het onderzoek van het æ-lab internationaal af te toetsen 
en een forum te bieden voor de vorsers worden jaarlijks 
onderzoeksseminaries gehouden waarbij prominente 
buitenlandse onderzoekers als expert te gast zijn. Zo 
gaven onder andere Mark West (Canada) en Manfred 
Grohman (Duitsland), Bill Addis (UK) en Marieke Kuipers 
(Nederland), Daniel Wahl (Schotland) en Elma Durmisevic 
(Nederland) mee richting aan de drie onderzoekspijlers.
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Vandaag, oktober 2013, is het aantal 
voltijdse vorsers in de vakgroep 
ARCH gestegen tot 19, waarvan er 
14 via externe financieringskanalen 
aangesteld zijn. Naast de Vlaamse 
financieringskanalen IWT en FWO, 
winnen ook de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO), het 
Brussels Instituut voor Onderzoek 
en Innovatie (Innoviris) en projecten 
van de Europese Unie aan belang. Via 
Innoviris worden onder andere twee 
voltijdse onderzoekers in een post-
doctoraal mandaat aangesteld. De 
nieuwe ruimte op de eerste verdieping 
in gebouw K, die bij de ingebruikname 
in 2009 ruim bemeten was, barst nu 
opnieuw uit haar voegen.
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Sfeerbeeld na onderzoeks-
meeting. Januari 2013. 
(Coll. ARCH)
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DOCTORATEN IN HET DOMEIN VAN DE 
ARCHITECTONISCHE INGENIEURSWETENCHAPPEN 
(2002-2013)

DATUM NAAM PROMOTOR VAKGROEP TITEL

2002 Sven Hebbelinck  Marijke Mollaert  ARCH A Generating System for Temporary, Adaptable and Reusable Nets and Tensile 
Structures

2002 Ine Wouters  Marijke Mollaert ARCH Renovatie van de Fireproof Mill in Brussel: bouwtechniek-draagvermogen-
brandweerstand

2002 Nicolas Declerck  Marijke Mollaert  ARCH Sociale Hoogbouw in Vlaanderen: problemen en potenties bij renovatie

2006 Jonas Lindekens  Mollaert Marijke ARCH Re-design strategies unmasked. Insights in the architectural design process of 
adaptive reuse projects.

2006  Ann Verdonck  Jeanine Lambrecht SKAR De zoektocht van Huib Hoste (1881-1957) naar de nieuwe betekenis van kleur 
in de architectuur. Modernistische kleurinterventies versus hedendaagse 
restauratie strategieën. 

2007 Niels De Temmerman  Marijke Mollaert  ARCH Design and Analysis of Deployable Bar Structures for Mobile Architectural 
Applications

2008 Tom Van Mele  Marijke Mollaert, Frank Daerden  ARCH Scissor-Hinged Membrane Structures: a new concept for retractable roofs’

2008 Caroline Henrotay  Marijke Mollaert, Hendrik Hendrickx ARCH A contribution to a sustainable and integrated design approach for the material 
support of shelter after disaster

2008 Hera Van Sande  Yves Schoonjans, Ine Wouters  ARCH Kunio Maekawa. A Japanese Modernist in Search for Architectural Identity

2009 Wim Debacker W. Patrick De Wilde MeMC Design and environmental load assessment of multi-use construction kits for 
temporary applications based on 4Dimensional Design

2010 Lisa Wastiels  Ine Wouters ARCH Mapping material experience in architecture. Characterization of material 
warmth

2010 Michael De Bouw  Ine Wouters, Jean Vereecken  ARCH Brussels Model Schools (1860-1920). Structural analysis of the Metal Roof 
Trusses

2011 Lars De Laet  Marijke Mollaert ARCH Deployable Tensairity Structures - development, design and analysis

2012 Jan Verheyen Marijke Mollaert, Filip Descamps  ARCH Thermal comfort of patients in healthcare facilities

2012 Leen Lauriks Ine Wouters, Jan Belis (UGent) ARCH Contribution of the glass cladding to the overall structural behaviour of 19th-
century iron and glass roofs

2012 Anne Paduart W. Patrick De Wilde, Hugo Sol  MeMC RE-DESIGN FOR CHANGE. A 4 Dimensional renovation approach towards a 
dynamic and sustainable building stock

Paul Vandevelde (UGent)

Hugo Primus

Herman Neuckermans (KUL)

Hendrik Hendrickx 

Hendrik Schifferstein (TUDelft)

Rolf Luchsinger (EMPA-CH)

Thomas Coomans
Luc Verpoest (KUL)

Onderzoek
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Binnen het æ-lab legt het LighTweighT sTRucTuRes Lab zich 
toe op het ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen van 
innovatieve constructies die structureel efficiënt, optimaal 
in materiaalgebruik en bijgevolg uitermate licht zijn. Door 
middel van gevorderde numerieke simulaties, experimenteel 
onderzoek en het vervaardigen en testen van prototypes 
wordt met een multidisciplinair team en een internationaal 
netwerk fundamenteel en toegepast onderzoek verricht. 

Kenmerkend voor lichtgewicht constructies is dat de vorm of 
topologie ervan wordt bepaald door de inwerkende krachten 
en omgekeerd. Daarom worden deze ingenieuze structurele 
systemen ook wel vorm-actieve constructies genoemd, 
waarvan gespannen textielconstructies een voornaam 
onderdeel zijn. Het is Marijke Mollaert die na het behalen 
van haar doctoraat ‘The Computer Aided Design of Tension 
Compression Structures’ in 1984 het thema vorm-actieve 
constructies introduceert in de vakgroep ARCH. Vandaag, 
na 30 jaar, wordt het ontwerpen, berekenen en bouwen 
van deze (textiel)constructies nog steeds onderwezen in 
verschillende opleidingsonderdelen en onderzocht door 
verscheidene vorsers. 

ONDERZOEKSTHEMA’S EN EXPERTISE

Het onderzoeksteam telt momenteel twee voltijdse 
professoren, Marijke Mollaert en Lars De Laet, en vier 
vorsers. Jan Roekens ontwikkelt en onderzoekt in het 
kader van het Europese project ‘S(p)eedkits’ structurele 
lichtgewicht concepten voor noodshelters. Maarten Van 
Craenenbroeck en Silke Puystiens ontwerpen en analyseren 
kinematische vorm-actieve constructies voor architecturale 
toepassingen, zoals uitschuifbare daken of aanpasbare 

ONDERZOEK
Lightweight StructureS Lab
 
LARS DE LAET

Het Lightweight Structures 
Lab verricht experimenteel 
onderzoek naar 
kinematische vorm-actieve 
constructies. (Coll. ARCH)
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zonneweringen. Maarten heeft voor dit onderzoek een 
IWT-beurs gehaald, terwijl Silke deze multidisciplinaire 
studie verricht in het kader van een FWO-project (met 
de vakgroep Mechanica van Materialen en Constructies 
(MeMC) van de VUB en de onderzoeksgroep Mechanica van 
Composieten van de UGent). Evy Verwimp is aangesteld aan 
de vakgroepen ARCH en MeMC waar ze onderzoek verricht 
naar textielverstevigde cementcomposieten als bekisting en 
wapening voor dunne betonschalen.

Er werden de voorbij jaren al verscheidene doctoraten 
succesvol afgerond binnen het LighTweighT onderzoeksteam. 
Zo promoveerde Sven Hebbelinck in 2002 met het 
onderzoek ‘ADAPTENT: A Generating System for 
Temporary, Adaptable and Reusable Nets and Tensile 
Structures’ (IWT), Niels De Temmerman in 2007 met  
‘Design and Analysis of Deployable Bar Structures for 
Mobile Architectural Applications’ (IWT), Tom Van Mele 
in 2008 met ‘Retractable Constructions: Scissor-Hinged 
Membrane Structures’ (IWT), Caroline Henrotay in 2009 
met ‘A contribution to an integrated and more sustainable 
design approach for shelter after disaster’ (IWT), en Lars 
De Laet in 2011 met ‘Deployable Tensairity Structures - 
development, design and analysis’ (FWO).

Samengevat, de specifieke onderzoeksthema’s van het 
LighTweighT team zijn het optimaal implementeren 
van aanpasbare en ontplooibare systemen in 
lichtgewicht constructies, het aanwenden van textiel als 
bekistingsmateriaal, het onderzoeken van ultralichte 
opblaasbare concepten en het ontwikkelen van tenten 
voor humanitaire doeleinden. Constructieve principes als 
‘tensairity’ of ‘active bending’ zijn recent (her)ontdekt en 
vormen nieuwe onderzoekspistes. In toekomstig onderzoek 
zal het materiaal ‘textiel’ ook aangewend worden om de 
energetische performantie van de gebouwde omgeving te 
verbeteren.

Onderzoek - LIGHTWEIGHT

Dit prototype van een 
opblaasbare ‘gridshell’ is 
gemaakt door studenten 
in het kader van het 
opleidingsonderdeel 
‘Workshop Lightweight 
Structures’. (Coll. ARCH)
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ONDERZOEKSNETWERK

Het LighTweighT onderzoeksteam streeft haar 
multidisciplinaire en internationale ambities na via 
structurele samenwerkingen. Zo wordt er momenteel 
nauw samengewerkt met het EMPA-Center for Synergetic 
Structures in Zürich (dr. Rolf Luchsinger) en de BLOCK 
Research Group van het ETH-Zürich (prof. Philippe Block). 
Er wordt ook dichter bij huis intens samengewerkt met 
de vakgroep MeMC van de VUB en de onderzoeksgroep 
Mechanica van Composieten (UGent) onder leiding van 
prof. Van Paepegem.
De internationale activiteiten binnen LighTweighT vinden 
eveneens plaats via Europese projecten. Zo was het tot 2010 
betrokken bij ‘ConTex-T’ en is het momenteel actief in 
‘S(p)eedkits’ (2012-2016). Daarnaast heeft het recent een 
‘COST Action’ rond ‘Novel Structural Skins’ binnengehaald, 
dat Europese netwerking rond textielarchitectuur financieel 
stimuleert (2014-2018). Het onderzoeksteam is ook 
betrokken bij de voorbereiding van de Europese normering 
voor membraanconstructies.

TENSINET

Het LighTweighT onderzoeksteam heeft daarenboven 
een uitgebreid internationaal netwerk via verschillende 
internationale associaties, waarvan TensiNet de 
voornaamste is en een bijzondere betekenis heeft voor 
LighTweighT. Het is immers dit team, en meer specifiek 
Marijke Mollaert, dat aan de basis ligt van het oprichten van 
deze Europese associatie.
TensiNet is ontstaan uit de vraag naar een internationale 
databank voor gespannen membraanconstructies en het 
ontbreken van een structureel netwerk dat academici en 
bedrijven actief in dit domein met elkaar in contact brengt. 
Na twee jaar voorbereidend werk werd in 2001 Europese 
financiering behaald om het ‘Thematic Network for 
Upgrading the built Environment in Europe through Tensile 
Structures’ op te richten en te financieren voor drie jaar. De 
coördinatie en het voorzitterschap werden gedragen door 
Marijke Mollaert en haar team. In 2004 werd het eerste 
TensiNet symposium op de VUB georganiseerd. 

Onderzoek - LIGHTWEIGHT

Het structureel gedrag van 
een Tensairity balk wordt 
experimenteel onderzocht 
in een gemotoriseerde 
testbank en met digitale 
meetapparatuur in het labo 
van het EMPA-Center for 
Synergetic Structures in 
Zürich, Zwitserland. (Coll. 
ARCH)
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Dat deze multidisciplinaire associatie haar nut had en 
heeft, wordt bewezen door het feit dat TensiNet nog 
steeds actief is en haar werking kan garanderen via eigen 
middelen, hoofdzakelijk bestaande uit het lidgeld van de 
verscheidene aangesloten partners en leden. TensiNet blijft 
kwalitatieve membraanconstructies promoten, publiceert 
zesmaandelijks het tijdschrift ‘TensiNews’ en organiseert 
driejaarlijks het ‘TensiNet Symposium’. Er bestaat geen 
twijfel dat de sterke link tussen LighTweighT en de TensiNet 
associatie een belangrijke meerwaarde is, zowel voor het 
delen van kennis als het aangaan van gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten.

ACADEMISCH ‘HANDS-ON’ ONDERWIJS

Ook het onderwijzen van lichtgewicht constructies in het 
algemeen en textielarchitectuur in het bijzonder behoort 
tot de taken van het LighTweighT team. Hier wordt de 
focus steevast gelegd op het bijbrengen van structureel 
inzicht in deze constructies. Door de synergie tussen de 
krachtenwerking en de vorm heeft dit inzicht immers een 
belangrijke impact op het ontwerpen ervan. Dit wordt 
aangeleerd door middel van het vervaardigen van kleine 
schaalmodellen, het numeriek berekenen en dimensioneren 
van ontwerpvoorstellen, het uitwerken van technologische 
details en het bouwen op reële schaal van prototypes. Voor 
informatie betreffende (gerealiseerde) studentenprojecten 
verwijzen we graag naar het jaarboek dat de vakgroep ARCH 
jaarlijks publiceert.

TOEKOMST

Het LighTweighT onderzoeksteam is in België uniek 
wat betreft haar onderzoeksdomein en expertise. Ook 
internationaal speelt het een voorname rol. Met de aanstelling 
van Lars De Laet op 1 oktober 2013 als tenure track professor 
heeft het team de ambitie deze positie in de toekomst te 
bestendigen en uit te breiden. Dit door op ingenieuze wijze 
en met voeling voor architectuur efficiënte, innovatieve en 
duurzame lichtgewicht constructies te ontwikkelen voor de 
maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Onderzoek - LIGHTWEIGHT

Deze vorm-actieve 
constructie, ‘VUB tent’ 
gedoopt, werd volledig 
door studenten ontworpen 
en gebouwd. (Coll. ARCH)
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MISSION STATEMENT 

Re-use onderzoekt Belgisch negentiende- en twintigste-
eeuws onroerend erfgoed in functie van de actuele renovatie- 
en restauratiepraktijk en dat vanuit een internationaal 
perspectief. Hierbij staan twee onderzoekslijnen centraal, 
namelijk de fundamentele kennisopbouw over dit erfgoed en 
het meer toegepast onderzoek naar kwalitatieve renovatie- 
en restauratiestrategieën. 

De eerste onderzoekslijn sluit aan bij het sterk internationaal 
ingebedde en multidisciplinaire onderzoeksveld 
Construction History. Daarin wordt niet alleen onderzoek 
gedaan naar hoe de kunst, maar vooral ook de kunde van het 
bouwen door de jaren heen evolueerde, zowel op theoretisch 
vlak als in de praktijk. Specifieke onderzoeksvragen focussen 
op de ontwikkelingen van de bouwnijverheid, materialen en 
technieken, de constructiemethodes en het bouwproces. 
Ook betrokken actoren, zoals architecten, ingenieurs, 
aannemers, materiaalleveranciers en ambachtslui worden 
in kaart gebracht. Met deze kennis is het mogelijk om het 
rijke, al dan niet beschermde, erfgoed te kunnen ‘lezen’ en 
op die manier te waarderen, te onderhouden, te valoriseren, 
eventueel te beschermen en indien nodig te restaureren of 
te herbestemmen. Deze laatste aspecten sluiten aan bij de 
tweede Re-use onderzoekslijn die innovatieve technieken 
inzet om het erfgoed een kwalitatieve toekomst te bieden. 
Specifieke onderzoeksvragen vloeien voort uit de renovatie- 
en restauratiepraktijk waarin een evenwicht gezocht wordt 
tussen opgelegde comfort- en veiligheidseisen enerzijds en 
erfgoedwaarden anderzijds. Het onderzoek wil bijdragen 
tot het opstellen van een referentiekader om negentiende- 
en twintigste-eeuwse materialen, technieken en 
bouwprocessen te kunnen beoordelen om zo het bestaande 

ONDERZOEK
re-uSe
 
INGE BERTELS  en INE WOUTERS

Deelnemers van de 
European Summer 
School on Construction 
History in Brussel, in 2012 
georganiseerd door VUB en 
ULB, aan het werk in een 
negentiende-eeuwse hal in 
Schaarbeek. (Coll. ARCH)
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erfgoed te kunnen begrijpen, te renoveren, te restaureren 
en/of indien gewenst, eigenschappen ervan te verbeteren.

EXPERTISE

Het onderzoek van Re-use wordt gekleurd en verrijkt door 
interdisciplinaire samenwerkingen. De vier ZAP-leden van de 
vakgroep ARCH die deel uitmaken van het onderzoeksteam 
zijn ingenieur-architecten Ine Wouters en Filip Descamps, 
architect Ann Verdonck en architectuurhistorica Inge 
Bertels. Hun gemeenschappelijke onderzoeksinteresse in 
construction history, renovatie en restauratie zorgden er 
voor dat zij sinds 2008 steeds nauwer gingen samenwerken. 
Onderzoekers uit gerelateerde vakgebieden zoals 
bouwkunde en materiaalkunde ondersteunen en verrijken 
het interdisciplinaire onderzoek. Vandaag zijn aan deze 
groep zeven onderzoekers op doctoraal en postdoctoraal 
niveau verbonden, voornamelijk aangeworven via externe 
financiering (IWT, Innoviris, FWO, Eco-Experiment). Zo 
ontwikkelt Quentin Collette een strategie om de draagkracht 
van geklinknagelde verbindingen te kunnen bepalen en 
indien nodig te verhogen. Liesbeth Dekeyser ontrafelt de 
originele receptuur van Cimorné pleister en optimaliseert de 
opbouw om de vastgestelde schadepatronen bij restauratie te 
vermijden. Yves Govaerts verbetert de thermisch isolerende 
eigenschappen van een veel gebruikte twintigste-eeuwse 
sierpleistersamenstelling. Stephanie Van de Voorde brengt 
de constructiematerialen en -technieken van het naoorlogs 
bouwen in kaart, om dit jonge erfgoed te begrijpen, 
naar waarde te schatten en gepast te renoveren en/of te 
restaureren. Maaike van der Tempel en Zhaleh Hedayat 
herinterpreteren en optimaliseren in onbruik geraakte 
natuurlijke ventilatiesystemen in het licht van de groeiende 
vraag naar dalend energieverbruik. Dorien Aerts raakt niet 
aan het erfgoed, maar zet in op het gebruikersgedrag om het 
energieverbruik te verminderen. 
De afgelopen jaren werd het team ook tijdelijk versterkt 
met internationale onderzoekers, zoals Dr. Ivan Nevzgodin 
(RMIT, TUDelft) en Dr. Sara Wermiel (MIT Boston) die 
met een Brains to Brussels-beurs van Innoviris  in Brussel 
verbleven. 

Cimorné gevelbepleistering 
(bovenaan) bestaat uit 
afvalglas (linksonder), dat 
vermalen en geprojecteerd 
wordt op een basismortel. 
Labo-analyses onthullen 
de originele samenstelling 
(rechts). (Coll. ARCH)

Onderzoek - RE-USE
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Met collega’s Rika Devos en Bernard Espion van de Service 
BATir – Building, Architecture & Town Planning van 
de Ecole Polytechnique de Bruxelles aan de ULB wordt 
een sterke synergie uitgewerkt onder de naam Brussels 
Construction History Team. Zo worden er jaarlijks 
gemeenschappelijke onderzoeksseminaries georganiseerd, 
worden gezamenlijke (onderzoeks)projecten op touw 
gezet en werd er als één Brussels team deelgenomen aan 
de organisatie van de European Summer Schools on 
Construction History (Cambridge 2011, Brussel 2012, 
München 2013). Deze samenwerking is ook erg vruchtbaar 
voor de kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs en 
de samenwerking binnen de BRUFACE-context. 

Daarnaast is er een sterke link met de huidige architectuur-, 
constructie- en renovatiepraktijk doordat diverse 

teamleden een zelfstandige praktijk 
of expertiseopdracht combineren met 
een deeltijdse academische positie. 
Ook een nauwe samenwerking met 
het werkveld via diverse instellingen 
als het Vlaams Architectuurinstituut 
(VAi), het Centrum Vlaamse 
Architectuurarchieven (CVAa), 
Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), het 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 

Gemeenschap (OE), het Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en diverse diensten 
voor monumentenzorg op lokaal, provinciaal, gemeenschaps- 
en gewestniveau versterken deze intensieve wisselwerking. 
Nauwe contacten met alumni leiden via de Vereniging van 
Ingenieurs afgestudeerd aan de VUB (VIrBr) en via het Comité 
Patrimoine et Histoire van de Fédération des Associations 
Belges d’Ingénieurs (FABI) en voormalige doctorandi met 
posities binnen vooraanstaande onderzoeksinstellingen 
tot interessante en vruchtbare samenwerkingen. Verder 
zijn ook heel wat teamleden vaak gevraagde juryleden voor 
diverse redacties, wedstrijden, projecten en commissies 
(bijv. Construction History Journal, Erfgoed van Industrie 
en Techniek, lidmaatschap Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschap, Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen, …). 

De Brusselse pakhuizen 
worden in kaart gebracht 
om hun erfgoedwaarde 
te bepalen. (Stadsarchief 
Brussel, Openbare Werken, 
15920)

Onderzoek - RE-USE

Er is een sterke link met 

de huidige architectuur-, 

constructie- en 

renovatiepraktijk.
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Re-use vindt het belangrijk om de onderzoeksresultaten 
niet alleen terug te koppelen naar de internationale 
onderzoeksgemeenschap, maar ook naar het werkveld. 
Via vaktijdschriften als Monumenten en Landschappen, 
Erfgoed Brussel en Relicta wordt kennis gecommuniceerd. 
Om ideeën uit te wisselen op een actieve manier worden 
lezingen en studiedagen georganiseerd zoals de workshops 
rond ‘Herbestemming van Industriële gebouwen (i.s.m. 

VVIA)’ en ‘Brusselse pakhuizen’.

BRUSSEL ALS LABORATORIUM

Naast het leveren van een bijdrage op 
internationaal vlak, zet Re-use ook 
sterk in op kennisontwikkeling die 
direct relevant is voor de stad Brussel 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
om op die manier letterlijk haar 
steentje te kunnen bijdragen aan een 
kwalitatieve architecturale (stedelijke) 
ruimte en maatschappij. 

Zo werkten Re-use-teamleden in 
2010 en 2011 samen met collega’s van 
de ULB en het CIVA (Internationaal 
Centrum voor de stad, de architectuur 

en het landschap) om het Brusselse ingenieurserfgoed 
onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde onder 
meer via de tentoonstelling Brussel, een sterk staaltje 
van engineering en de bijhorende catalogus Brussel in 
de voetsporen van de bouwkundige ingenieurs. Deze 
initiatieven leidden er toe dat ook de Brusselse Open 
Monumentendagen, een initiatief van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, in 2012 volledig gewijd waren 
aan de kunst van het bouwen, waarbij niet zozeer de 
bijdragen van architecten, maar wel die van ingenieurs en 
aannemers in het voetlicht werden geplaatst. Ook andere 
Re-use onderzoekstopics werden via de Brusselse Open 
Monumentendagen aan een breder publiek voorgesteld. 
Zo besteedde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2010 
voor het eerst uitgebreid aandacht aan het fenomeen, 
de diversiteit en restauratie van steenimitaties en 

 
Het renovatie-proces van 
het woonblok ‘Ieder zijn 
huis’ – gebouwd in 1954-60 
naar een ontwerp van 
architect Willy Van Der 
Meeren - wordt gevolgd in 
het kader van een Innoviris-
onderzoeksproject over 
na-oorlogse woningen in 
Brussel. 2013. (Coll. ARCH)
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sierpleisters in Brusselse gevels via het onderzoek van 
Ann Verdonck en Liesbeth Dekeyser.

In 2012 werd het industriële erfgoed van pakhuizen in de 
Brusselse havenzone bestudeerd. Het onderzoeksproject 
Creating a typology of warehouses for Brussels and beyond 
(Innoviris) wil een bijdrage leveren aan de waardebepaling 
van dit specifieke erfgoed dat momenteel met afbraak wordt 
bedreigd door de snelle herontwikkeling van de voormalige 
industriële wijken.

Maar ook de meer recente architectuur wordt niet altijd 
naar waarde geschat. Zo bevindt naoorlogse architectuur in 
Brussel (maar ook elders) zich vandaag in een erg penibele 
situatie. Daarom wordt in het Innoviris onderzoeksproject 
Understanding and conserving the post-war housing stock 
in Brussels (1945-1975) momenteel onderzoek gedaan naar 
de kwaliteiten van dit erfgoed om afbraak en renovaties 
zonder respect voor de erfgoedwaarde tegen te gaan en een 
duurzame toekomst mogelijk te maken.

Onderzoek - RE-USE

Het Re-Use team 
was betrokken bij 
de waardestelling, 
het stabilteit- en 
kleuronderzoek van deze 
historische smeedijzeren 
hangbrug in Bazel-
Kruibeke. In 2013 werd de 
brug, die dateert van 1824 
plechtig heropend. (Coll. 
ARCH)
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TRansfoRm, met als motto “Transformable Structures 
for Sustainable Development,” is een van de drie 
onderzoeksteams ondergebracht in het æ-lab. Het 
onderzoek van TRansfoRm spitst zich toe op het ontwerp, 
de realisatie en de beoordeling van constructies die 
getransformeerd kunnen worden. Deze transformaties 
bieden een antwoord op wijzigende randvoorwaarden, zoals 
veranderende noden van gebruikers of strenger wordende 
eisen. Bovendien hebben transformeerbare constructies 
een kleinere ecologische en financiële impact op lange 
termijn dan statische constructies omdat zij vaker of langer 
inzetbaar zijn.

Met zijn unieke focus op transformeerbare constructies 
streeft het onderzoeksteam naar de realisatie van een 
dynamische gebouwde omgeving. Deze ambitie werd in 
2012 vastgelegd in een vernieuwd mission statement. 
Dit statement kadert het huidig en toekomstig onderzoek 
binnen een ruime maar welbepaalde onderzoeksvisie. 
Bovendien getuigt het statement van het engagement van 
de betrokken onderzoekers, ingenieurs en architecten om 
op een sociaal en ecologisch bewuste manier te ontwerpen.

“Onze leefomgeving wordt vandaag gekenmerkt door 
vluchtige trends, globaliserende markteconomieën en 
ongeziene technische innovatie. Deze veranderingen 
kunnen niet worden losgekoppeld van de uitputting van 
onze aarde en de afvalberg die we erop achterlaten. Daarom 
is het nodig de rijkdommen van onze planeet verstandig 
te gebruiken en zo vaak mogelijk te hergebruiken. Als 
ontwerper dragen we de verantwoordelijkheid om dat 
hergebruik te stimuleren.

ONDERZOEK
tranSform
 
WALDO GALLE

Generatief bouwsysteem 
voor de inrichting van een 
kapsalon te Sint-Niklaas. 
Hendrik Hendrickx voor 
COC Architecten Bureel. 
1970. (Coll. Hendrik 
Hendrickx)
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Ook de gebouwde omgeving is niet statisch, maar ondergaat 
continu veranderingen, als een onderdeel van een proces. 
Deze veranderingen mogelijk maken is dan ook essentieel 
om materiaalbewust te kunnen bouwen. Hiervoor is een 
holistische aanpak nodig waarbij de hele levenscyclus van 
een constructie in rekening wordt gebracht.

Door het introduceren van ‘transformatiecapaciteit’ 
in het ontwerpdiscours willen wij de duurzaamheid 
van leefomgevingen, constructies en componenten 
bevorderen en een efficiënt grondstoffen- en 
materialenbeheer ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat ‘transformeerbaarheid’ een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van iedere 
leefomgeving door de sociale, ecologische en economische 
voordelen die het biedt en de levenscyclusbenadering die er 
inherent aan is.

Wij bestuderen, analyseren, ontwerpen en beoordelen 
transformeerbare constructies met verschillende 
functies en levensduur in verschillende contexten. Via 
wetenschappelijke publicaties, onderzoeksprojecten 
en onderwijs delen wij onze bevindingen en willen wij 
bijdragen aan een dynamische gebouwde omgeving.”

   Het onderzoeksteam TRansfoRm

Hoewel de onderzoeksvisie van TRansfoRm niet door 
één iemand is gevormd en zij heel wat jonger is dan de 
opleiding, kan haar focus worden herkend in de eerste 
vakken die er werden ingericht. Misschien kan zelfs worden 
gesteld dat in het architectuuronderwijs de roots van het 
onderzoeksteam zijn terug te vinden, bijvoorbeeld in de 
vakken gedoceerd door Willy Van Der Meeren (zie p. 15) en 
in het Ontwerpatelier van Hendrik Hendrickx.

Hendrickx, architect en destijds docent aan het Hoger 
Architectuur Instituut Gent, werd op vraag van Johan Baele 
en Richard Vermuyten aangesteld aan de Vrije Universiteit 
Brussel in 1991. Als praktijkassistent, docent Vormleer en 
later docent van het Ontwerpatelier had hij jaar na jaar 
de hoede over de eerstejaarsstudenten van de opleiding. 

Hendrik Hendrickx in het 
architectuuratelier tijdens 
de architectuurmaand. 
2007. Foto Lars De Laet.
(Coll. ARCH)
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Vanwalleghem een vorm-en-maatsysteem voor dat alle 
elementen van een constructie op elkaar afstemt. Dit 
systeem maakt het hergebruik van die elementen mogelijk 
in een volledig nieuwe configuratie. Het zou dan ook de 
conceptuele basis vormen voor verder onderzoek. Vandaag 
wordt het systeem benoemd als de HVDA, de Hendrickx-
Vanwalleghem Design Approach.

Hoewel de HVDA werd geïntegreerd in bijvoorbeeld 
het doctoraatsonderzoek van Sven Hebbelinck (zie p. 
77), zou het tot 2001 duren voor aan de VUB verder 
wetenschappelijk onderzoek werd gevoerd naar het 
effect van transformeerbaar bouwen. De ontmoeting 
tussen Hendrik Hendrickx en Willy Patrick De Wilde op 
de conferentie ‘Structural repairs and maintenance of 
historical buildings’ in Bologna speelde daarbij een grote 
rol. De Wilde, burgerlijk bouwkundig ingenieur, stond na 
een boeiende loopbaan als vicerector onderzoek aan de VUB 
open voor innovatie, zowel in het ontwerp als in de realisatie 
van de gebouwde omgeving. Op de conferentie werd snel 
duidelijk dat De Wilde en Hendrickx op dezelfde golflengte 
zaten en in 2003 namen zij twee doctoraatsonderzoekers 
mee onder hun hoede: Caroline Henrotay met als promotor 
Marijke Mollaert en Wim Debacker met als promotor W. 
Patrick De Wilde. Onder de noemer 4Dimensional Design – 
ook wel tijdsgeïncorporeerd ontwerpen genoemd – werkten 
zij aan hun doctoraatsthesis, respectievelijk ‘A contribution 
to an integrated and more sustainable design approach 
for the material support of shelter after disaster’ (2008) 
en ‘Structural design and environmental load assessment 
of multi-use construction kits for temporary applications 
based on 4Dimensional Design’ (2009). Ondersteund door 
de synthese van de baanbrekende visie van Hendrickx en 
het scherpe structurele inzicht van De Wilde, toonden de 
onderzoekers de relevantie en het potentieel aan van de 
HVDA. In 2006 werd het team versterkt door Anne Paduart. 
Haar onderzoek ‘Re-design for change, a 4Dimensional 
approach towards a dynamic and sustainable building 
stock’ bestudeerde de mogelijke ecologische en financiële 
winsten gerelateerd aan het transformeerbaar renoveren 
van appartementsgebouwen. Dit onderzoek werd in 2013 
bekroond met de Gustave Magnelprijs uitgereikt door 
de Technische Raad van het Controlebureau voor het 

Onderzoek - TRANSFORM

Geïnspireerd door sociale ambities, nieuwe bouwmethoden 
en het werk van collega’s zoals Van Der Meeren, hield 
Hendrickx er een baanbrekende attitude op na: als 
ontwerper engageerde hij zich om op een intelligente manier 
en door middel van het ontwerp een antwoord te bieden aan 
de noden van de gebruiker, niet alleen in het heden maar 
ook in de toekomst. In zijn eigen praktijk bijvoorbeeld, 
ontwikkelde hij in 1970, voor een beginnende haarkapper 
een bouwsysteem op basis van bouwsteigers. Daarmee 
werd het volledige kapsalon ingericht. Dit bouwsysteem 
was niet alleen erg betaalbaar, het kon na de stopzetting van 
de kappersactiviteiten worden gedemonteerd, verkocht en 
hergebruikt als bouwsteiger, wat ook gebeurde.

In het ontwerpatelier van Hendrickx kwamen heel wat 
principes naar voren die constructies konden voorzien 
van de nodige transformatiecapaciteit. Modulering, 
prefabricatie en demonteerbaarheid zijn maar een greep aan 
kernwoorden uit de opdrachten die Hendrickx formuleerde. 
Naast het aanbrengen van deze concepten wilde hij vooral 
zijn studenten de veranderende noden van de gebruiker 
laten inzien en hen doen afstappen van wat hij ‘de klassieke 
architectuur’ noemt; de ondoordachte vormgeving die 
eerder aanpassingen van de gebruiker aan de constructie 
vereist dan het omgekeerde mogelijk maakt.

Hendrik Hendrickx was samen 
met Hedwig Vanwalleghem in 
1969 afgestudeerd aan het Sint-
Lucas Instituut in Gent onder het 
goedkeurend oog van Willy Van 
Der Meeren en Lucien Kroll. De 
ontwerpprincipes die Hendrickx en 
Vanwalleghem sindsdien hadden 
ontwikkeld, bundelden zij in 1996 in 
het essay ‘Syntectuur’. De aanleiding 
daarvoor was het advies dat door het 
Belgisch Ministerie van Buitenlandse 
Zaken werd gevraagd in het kader van 
UN-HABITAT, het agentschap van de 
Verenigde Naties voor een duurzame 
ontwikkeling van huisvesting. In 
‘Syntectuur’ stelden Hendrickx en 

Hendrickx wilde 

zijn studenten doen 

afstappen van wat hij ‘de 

klassieke architectuur’ 

noemt.



7 x 5 114 115Onderzoek - TRANSFORM

Bouwwezen SECO voor de meest verdienstelijke bijdrage 
aan duurzame innovatie in de bouwsector in vier jaar tijd.

Het onderzoeksdomein 4Dimensional Design had – 
hoewel niet rechtstreeks – een betekenisvolle weerslag 
in de opleiding. Duurzame concepten en nieuwe 
onderzoeksmethoden werden via de organisatie van 
meesterproeven aan de studenten bijgebracht: generatieve 
vorm-en-maatsystemen, levenscyclusbenaderingen of het 
4D-ontwerp van tijdelijke huisvesting kwamen aan bod in 
11 meesterproeven tussen 2000 en 2009.

Vanaf 2009 evolueerden zowel de inhoud als de organisatie 
van het onderzoeksteam 4Dimensional Design tot die van 
TRansfoRm. De pensionering van Hendrickx in 2009 en De 
Wilde in 2011 gaf de kans aan Niels De Temmerman om 
de coördinatie van het onderzoek over te nemen. Sinds 
2003 was De Temmerman als doctorandus actief geweest 
binnen het LighTweighT onderzoeksteam. Zijn expertise 
in kinetische en mobiele constructies kon hij ontwikkelen 
onder het promotorschap van professor Marijke Mollaert. 
Als kersvers docent en onderzoeksprofessor ontwikkelde 
De Temmerman dan ook een visie waarin concepten van 
het onderzoeksteam 4Dimensional Design en zijn eigen 
expertise elkaar vinden. De synthese van die concepten 

leidde tot de ambitie om door middel 
van de studie van transformeerbare 
constructies bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling van onze 
maatschappij.

Vanuit de visie van De Temmerman 
was het mogelijk om een volwaardig, 
weliswaar jong maar ambitieus 
onderzoeksteam uit te bouwen. 
Sinds 2009 werden niet alleen 
24 meesterproeven afgewerkt, 
maar startten ook acht nieuwe 
doctorandi aan een onderzoek naar 
de haalbaarheid en de impact van 
het transformeerbaar ontwerpen en 
bouwen.

Onderzoekers Anne 
Paduart en Mieke 
Vandenbroucke tijdens 
de Smartgeometry 
workshop ‘Constructing 
for Uncertainty’ te 
Londen. 2013. Foto 
Graham Carlow, via www.
smartgeometryconference.
com.
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De concepten die momenteel in het onderzoek aan bod 
komen zijn kinetische schaar- en plaatconstructies en 
demonteerbare bouwsystemen. Om de haalbaarheid 
en impact van dergelijke ontwerpconcepten en 
uitvoeringstechnieken te kunnen vergelijken met 
traditionele alternatieven, worden verschillende 
effecten begroot, zoals de ecologische en financiële 
kost, de transformatiecapaciteit en de stabiliteit van de 
transformeerbare constructie. Daarvoor worden naast 
beschrijvende analyses ook exacte onderzoeksmethodes 
gehanteerd zoals levenscyclusanalyses en eindige 
elementensimulaties. Die worden verder afgetoetst en 
geïllustreerd door het bouwen van prototypes en het maken 
van casestudy’s. Omdat verandering en veranderende 
noden eigen zijn aan zowel het grootstedelijk weefsel van 
Brussel als aan de tenten van een vluchtelingenkamp, wordt 
transformeerbaar bouwen bestudeerd op verschillende 
schalen. Stadsfragmenten, constructies, componenten 
en materialen komen in het onderzoek aan bod, alsook 
de interactie tussen deze verschillende schalen. Ieder 
onderzoek focust bovendien op transformaties binnen 
een eigen tijdskader en context: zowel ogenblikkelijke en 
geleidelijke als eenmalige en terugkerende transformaties 
worden beschouwd. Op basis van de daarmee verworven 
inzichten worden ontwerp- en beslissingstools ontwikkeld. 
Deze tools ondersteunen architecten en ingenieurs bij de 
materiaalselectie, de vormgeving en het structureel nazicht 
van transformeerbare constructies.

Doorheen de jaren heeft het onderzoeksteam een netwerk 
uitgebouwd dat toelaat nationaal en internationaal kennis 
te delen. In het netwerk van TRansfoRm zitten overheids- 
en onderzoeksinstellingen zoals OVAM, VITO, VMSW, 
WTCB en BIM, alsook academische onderzoeksgroepen 
zoals ASRO (KU Leuven), SMARTLAB (UGent) en GDC 
(TUSarajevo/TUEindhoven). Daarnaast engageert het 
team zich om stakeholders uit de praktijk zo vaak mogelijk 
bij het onderzoek te betrekken. Zo is er regelmatig contact 
met ondernemingen zoals Rotor, Wienerberger en Machiels 
Building Solutions Belgium.

Dankzij de diversiteit aan onderzochte concepten en 
haar solide netwerk kan TRansfoRm zowel toegepast als 

Leerlingen uit het secundair 
onderwijs bouwen een 
schaarconstructie tijdens 
de Herfstweek. 2010. Foto 
Pieter Herthogs. (Coll. 
ARCH)
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fundamenteel onderzoek uitvoeren. Zo staat TRansfoRm bij 
het Innoviris-project ‘Brussels Retrofit XL: understanding, 
conservation and dynamic reuse of post-war housing’ in 
voor de ontwikkeling van dynamische ontwerpstrategieën 
en transformeerbare bouwsystemen, en levert zij bij 
het ontwerp van de Mahatma Gandhiwijk te Mechelen 
ontwerpadvies op basis van levenscyclusanalyses van 
traditionele en transformeerbare constructies.

Naast haar onderzoeksactiviteiten organiseert het 
onderzoeksteam ook vaste opleidingsonderdelen in het 
curriculum van de bachelors en masters. De onderdelen 
gerelateerd aan het onderzoek van TRansfoRm zijn het 
Ontwerpatelier: Mens en Aanpasbaarheid (eerste bachelor) 
en Parametric Design of Transformable Structures 
(eerste master). Daarnaast assisteren de doctorandi in 
opleidingsonderdelen met betrekking tot bouwtechniek, 
onderzoekscompetenties en computergesteund ontwerpen.

De meesterproeven die momenteel lopen en het onderzoek 
dat wordt opgestart leveren nieuwe onderzoekspistes 
aan en brengen nieuwe invullingen van het begrip 
‘transformatiecapaciteit’ met zich mee. Zo zal het ontwerp 
van active-bending constructies en het gebruik van 
parametrisch gestuurde BIM-toepassingen binnen 
transformeerbaar bouwen worden onderworpen aan 
haalbaarheidsstudies en vervolgens worden vertaald in 
praktische adviezen voor ontwerpers. Het onderzoeksteam 
TRansfoRm neemt zich met andere woorden voor om 
innovatie uitdrukkelijk te ondersteunen door binnen haar 
overkoepelende visie nieuwe interpretaties toe te laten en 
zelfs te ontlokken.

LINKSBOVEN
Voorstelling van een 
vouwbare overkapping 
met inwendig zeil. 
Kelvin Roovers. 2013. 
Conceptuele visualisatie.

LINKSONDER
Voorstelling van een 
statisch en een dynamische 
buitenmuur. Anne 
Paduart. 2012. Uit haar 
doctoraatsthesis Re-Design 
for Change p.189.
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ALUMNA
1984 Iris TOMMELEIN
Interview uitgewerkt door Inge Bertels

Facts & Figures
Geboortejaar: 1962
Huidige woonplaats: Berkeley, California (VS)
Afstudeerjaar: 1984
Aantal medestudenten: 3 
Favoriete prof: Paul Janssens 
Favoriete vak: Mechanica
Andere diploma’s: Master in Construction Engineer & Management, 
Master in Computer Science, Doctoraat in Civil Engineering (Stanford 
University, VS).
Niet-werkgerelateerde interesses: Knutselen, tuinieren en koken.
Meest memorabele momenten uit VUB-tijd: Het bezoek aan de bouwwerf 
van het metrostation Zuid, uren in het labo (proeven met rekstrookjes) 
in functie van meesterproef, de werfbezoeken met professoren Richard 
Vermuyten en Francis Vandenheuvel, alsook de zomerstage bij Weitz 
Company in Des Moines (Iowa, VS).

Alumni aan het woord

Alumna 1984 aan het woord
Als gewoon hoogleraar in Engineering and Project 
Management aan de vakgroep Civil and Environmental 
Engineering van de U.C. Berkeley, in Californië (VS) ben ik 
gespecialiseerd in lean construction. Dat betekent dat ik les 
geef over en onderzoek doe naar hoe het ontwerpproces en het 
bouwproces (de productiemanagement van architectuur- en 
ingenieursprojecten) kan gestructureerd en geoptimaliseerd 
worden met als doel waarde te creëren voor de bouwheer 
en andere belanghebbenden (o.m. de maatschappij en het 
milieu). Architectuur is immers meer dan het gebouwde 
resultaat. Een optimale samenwerking - van bij het ontwerp 
- tussen de diverse betrokken actoren is van wezenlijk 
belang. In lopend onderzoek bestuderen we onder meer 
aannemers en leveranciers en gaan we na hoe ze integraal 
deel kunnen uitmaken van het ontwerp- en bouwteam. De 
logistieke organisatie op en om de bouwwerf, het materiaal- 
en transportbeheer, alsook Virtual Design and Construction 
(VDC) (bvb. gebruikmakend van Building Information Models 
of BIM) krijgen specifieke aandacht. De meerwaarde van de 
ingenieur-architect voor de bouwindustrie is vooral zijn/haar 
brede kennis en inzetbaarheid in zowel (technisch) ontwerp als 
uitvoering. Daarnaast is het ook belangrijk om als ingenieur-
architect over de nodige mensenkennis te beschikken en in 
team te kunnen werken. Mijn persoonlijke wetenschappelijke 
uitdaging voor de toekomst is dan ook het uitwerken van 
een wetenschappelijk referentiewerk over lean construction. 
De resultaten van dit onderzoek zijn direct inzetbaar in 
de bouwindustrie en worden ook door de industrie sterk 
geapprecieerd. Zo ontving ik in 2002 van de American Society 
of Civil Engineers (ASCE) de Walter L. Huber Civil Engineering 
Prize “for her research on civil engineering computing 
for managing project-based production systems in the 
engineering-architecture-construction industry.” Vandaag is 
deze relatie met de bouwindustrie nog sterker. Als oprichter 
en directeur van het Project Production Systems Laboratory 
(P2SL) werk ik met studenten en industrieleden van P2SL, 
en voeren we onderzoeksprojecten uit op de bouwwerven 
van onze leden. Deze onderzoekslaboratoria ontwikkelen 
niet alleen kennis, maar ook effectieve instrumenten voor 
het leiden van bouwprojecten. P2SL doet dienst als een 
kenniscentrum voor Lean Construction ihb. voor de Noord-
Californische bouwindustrie. 

Iris Tommelein (centraal 
met zwarte mantel) met 
haar studenten op bezoek 
in een ‘mechanical 
contracting/sheet metal 
shop’. 2007. (Coll. Iris 
Tommelein).
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VAK UREN

Algemene natuurkunde ‐ P. RONSMANS 180
Algemene scheikunde ‐ M. GIELEN 155
Analytische mechanica ‐ P. JANSSENS 90
Beginselen van de waarschijnlijkheidsrekening en theorie der waarnemingsfouten ‐ G. VANDEWIELE 45
Differentiaal‐en integraalrekening ‐ L. VAN HAMME 210
Meetkunde, analytische meetkunde, beschrijvende en toegepaste beschrijvende meetkunde, 
    hogere algebra ‐ F. DELBAEN 120

TOTAAL: 800

VAK UREN

Analytische mechanica en beginselen van de sterrekunde en geodesie ‐ P. JANSSENS 150
Architectuurtheorie ‐ W. VAN DER MEEREN 15
Beginselen van de fysische scheikunde ‐ G. HUYBRECHTS 75
Beginselen van de theoretische en wiskundige natuurkunde: Elektriciteit ‐ J. RENNEBOOG 70
Beginselen van de theoretische natuurkunde ‐ P. RONSMANS 30
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 45
Integraalrekening, beginselen van de variatie‐en  differentiaalrekening ‐ L. VAN HAMME 150
Konstruktie van gebouwen ‐ bouwtechnologie ‐ R. VERMUYTEN 45
Mechanica van het Continuüm, grafostatica ‐ R. VAN GEEN 90
Oefeningen van beschrijvende meetkunde en perspektieftekenen ‐ L. VAN HAMME & M. GEIVAERTS 45
Ontwerpmethodiek: werkkollege ‐ W. VAN DER MEEREN 75
Vormleer ‐ R. VERMUYTEN 60

TOTAAL: 850

VAK UREN

Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken:
     Bouwfysica ‐ R. VAN GEEN & J. VAN LOEY 30
     Prefabrikatie ‐ R. VERMUYTEN 15
     Komputer aided architectural design ‐ W.P. DE WILDE 20
Beginselen der plaatsbeschrijving, plaatsbeschrijving en fotogrammetrie ‐ H. DECLEIR 35
Burgerlijke bouwkunst (deel 1‐2) ‐ R. VERMUYTEN 30
Delfstofkunde en aardkunde ‐ B. STEENSTRA 55
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid:
     Algemene elektrische metingen ‐ J. RENNEBOOG 35
     Algemene elektrotechniek ‐ G. MAGGETTO 35
Fysica van de materialen ‐ R. VAN GEEN 50
Hedendaagse aanwending van de brandstoffen, warmteoverdracht en transportverschijnselen ‐ S. WAJC 50
Industriële scheikunde (deel 1) ‐ A. BUEKENS 15
Kinematica en dynamica der werktuigen (deel 1) ‐ R.E. JONCKHEERE 70
Metallografie, algemene metallurgie, siderurgie en korrosie ‐ J. VEREECKEN 35
Ontwerpen, architectonische samenstelling (deel 1‐2) ‐ R. VERMUYTEN 120
Stromingsleer en hydraulica ‐ C. HIRSCH 60
Thermodynamica ‐ S. WAJC 60
Veerkracht en weerstandsvermogen der bouwstoffen en beginselen van de stabiliteit
     der bouwwerken (deel 1‐2) ‐ W.P. DE WILDE 105

TOTAAL: 820

GRAAD VAN BURGERLIJK INGENIEUR ‐ ARCHITECT

Eerste proef van de graad (3 IA)    (1981‐1982)

Tweede proef van de graad met optie architektuur (2 IA)   (1980‐1981)

GRAAD VAN KANDIDAAT BURGERLIJK INGENIEUR 

Eerste proef van de graad (1 IA)    (1979‐1980)
VAK UREN

Aanvullingen stabiliteit der bouwwerken: Spatiale strukturen ‐ W.P. DE WILDE 35
Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     bouwfysica (deel 2) ‐ R. VAN GEEN * 30
Beginselen van het nijverheidsrecht ‐ P. EECKMAN 15
Beschrijving en bouw der werktuigen ‐ R.E. JONCKHEERE 30
Bouwen van bruggen ‐ J. VAN LOEY * 15
Bouwwerken der burgerlijke genie: betonberekening ‐ A. BROUCKE * 90
Bouwwerken der burgerlijke genie: grondwegen ‐ J. VAN LOEY * 15
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid (deel 1) ‐ G. MAGGETTO 15
Geschiedenis van de Bouwkunst (deel 1) ‐ F. DAMBRE‐VAN TYGHEM 15
Grondmechanika en schatting van grondwerken ‐ J. NUYENS 70
Ontwerpen ‐ architektonische samenstelling ‐ R. VERMUYTEN 120
Planning en organisatie van de werf ‐ F. VANDEN HEUVEL * 15
Stabiliteit der bouwwerken ‐ J. RENARD 90
Sterkteleer en spanningsanalyse: eindige elementen ‐ W.P. DE WILDE 35
Sterkteleer en spanningsanalyse: platen en schalen ‐ A. CARDON 35
Sterkteleer en spanningsanalyse: proefondervindelijke spanningsanalyse ‐ A. CARDON 30
Theorie der bouwkunst ‐ W. VAN DER MEEREN 35
Verkeerskunde, vervoertechniek en spoorwegexploitatie ‐ J.P. PAUWELS * 15
Wijze van uitvoering van verschillende soorten werken: staalkonstruktie ‐ G. MOUSSIAUX  * 60

(*) Enkel voor academiejaar 1982‐1983
Keuzevakken: 4 modules

TOTAAL: 765

VAK UREN

Aanvullingen stabiliteit der bouwwerken ‐ J. RENARD * 75
Afstudeerwerk 200
Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     Akoestiek en geluidshinder ‐ R.E. JONCKHEERE 35
     Verlichtingstechniek ‐ G. MAGGETTO 35
Bouwwerken der burgerlijke genie: betonberekeningen, breuktheorieën ‐ A. BROUCKE  * 75
Bouwwetgeving en deontologie ‐ R. VERMUYTEN 15
Burgerlijke Bouwkunst (deel 1) ‐ R. VERMUYTEN ** 35
Burgerlijke Bouwkunst (deel 2) ‐ R. VERMUYTEN ** 15
Drainage en riolering ‐ A. VAN DER BEKEN & A. BROUCKE 35
Ontwerpen, architectonische samenstelling (deel 1) ‐ R. VERMUYTEN * 60
Ontwerpen, architectonische samenstelling (deel 2) ‐ R. VERMUYTEN * 60
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel 1) ‐ J. BAELE ** 90
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel 2) ‐ J. BAELE ** 90
Speciale akties (wind, seïsmen, trillingen) ‐ W.P. DE WILDE 35
Staats‐en Sociale huishoudkunde ‐ J. NAGELS 15
Wijze van uitvoering van verschillende soorten werken:
     Staalkonstructie ‐ G. MOUSSIAUX * 60
     Houtkonstruktie ‐ R. VERMUYTEN 35
     Stedebouw ‐ W. VAN DER MEEREN 35

Keuzevakken: 5 modules (*) of 4 modules (**)

TOTAAL: 770

Tweede proef van de graad (4 IA)    (1982‐1983)

Derde proef van de graad (5 IA)    (1983‐1984)

Alumni traject 1979-1984
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ALUMNUS
1989 Dag THIELENS
Interview uitgewerkt door Mieke Vandenbroucke

Facts & Figures
Geboortejaar: 1965
Huidige woonplaats: Sint-Jans-Molenbeek
Afstudeerjaar: 1989
Aantal medestudenten: 1 
Aantal jobs (na de studies): 4
Favoriete architectuurreis: Barcelona
Niet-werkgerelateerde interesses: Sporten, dansen en reizen, met andere 
woorden genieten van het leven!

Alumnus 1989 aan het woord
Ik koos voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect 
aan de VUB om mezelf creatief wetenschappelijk te kunnen 
ontplooien binnen een universitaire opleiding. Zoveel jaar 
later ben ik nog steeds overtuigd dat die beslissing perfect 
voor me was. De opleiding biedt immers een variatie aan 
technische kennis aan die wordt onderwezen binnen een 
ruimer denkkader. Met die bagage kunnen problemen later 
in de praktijk met een open geest worden aangepakt zonder 
in hokjes te denken. We waren slechts met twee studenten 
gestart aan de opleiding in 1984. Dit viel echter niet zo 
op, aangezien we samen met alle jaren het ontwerpatelier 
volgden en voor de technische vakken hadden we les samen 
met de andere ingenieurs. Na mijn studies opteerde ik er 
voor om enkele maanden aan ontwikkelingshulp te doen 
(burgerdienst). Door deze ervaring kan ik nog steeds heel 
wat zaken relativeren en ondervond ik de rijkdom van het 
‘minimale’.
Vandaag leid ik samen met mijn broer Johan ondertussen 
al meer dan twintig jaar het  ‘architektenburo Thielens’ in 
Antwerpen. We namen het bureau destijds tijdelijk over van 
onze zieke vader, maar dit bleef echter duren… Een bureau 
dat zich hoofdzakelijk richt op diverse projecten, van (semi-)
publieke gebouwen, over kantoren tot woningen. Op dit 
ogenblik werken we ook aan enkele grotere woningcomplexen 
zowel voor de private sector als voor de sociale woningbouw, 
en is er een scoutslokaal bijna gerealiseerd. 

De rode draad doorheen al deze realisaties is dat we met 
ons architectenbureau een verschil proberen te maken door 
energiezuinige en duurzame projecten te ontwerpen die 
verder gaan dan de huidige normering en extra aandacht 
hebben voor vormgeving. We zijn dan ook erg tevreden 
dat we bijvoorbeeld de Electrabel energieprijs voor een 
nieuwbouwwoning ontvingen in 1995. Bovendien waren 
we al rond de eeuwwisseling bezig met zelfvoorzienende 
woningen. In Wuustwezel verbouwden we bijvoorbeeld 
enkele woningen, waarbij het afvalwater ter plaatse kan 
worden gezuiverd onder meer door het gebruik van een 
rietveld. Dit gezuiverde water kan zelfs dienen als drinkwater 
voor dieren. Daarnaast zetten we ook in op permanente 
bijscholing op het vlak van duurzame architectuur. Zo 
haalden we de kennis in huis om houtskeletbouw toe te 
passen als bouwmethode. 
Ook in mijn vrije tijd trek ik de kaart van de planeet. Zo 
ga ik met de fiets op reis, heb ik erg veel interesse in de 
ontwikkeling van elektrische voertuigen en lees ik graag 
en veel over ecologische en sociale ruimtelijke planning in 
Vlaanderen. 

Alumni aan het woord

Woning in Wuustwezel met 
eigen afvalwaterzuiverings-
systeem. 2001. (Coll. Dag 
Thielens).
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VAK UREN

Algemene analytische mechanica ‐ P. JANSSENS 90
Algemene natuurkunde ‐ R . VAN GEEN 170
Algemene scheikunde ‐ M. GIELEN 155
Differentiaal‐en integraalrekening ‐ L. VAN HAMME 205
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 60
Meetkunde, analytische meetkunde, beschrijvende en toegepaste
     beschrijvende meetkunde, hogere algebra ‐ F. DELBAEN 105
Oefeningen komplementen beschr. meetkunde, perspectief tekenen ‐ L. VAN HAMME & M. GEIVAERTS 15
Vormleer I ‐ R. VERMUYTEN * 40

(*) Het is wenselijk dat de studenten die de studierichting Ir‐architect wensen te volgen in 2de kandidatuur 
deze cursus nemen. Zij zullen slechts 60 u practica 'Algemene scheikunde' volgen.

TOTAAL: 840

VAK UREN

Analytische mechanica en beginselen van de sterrekunde en geodesie ‐ P. JANSSENS 105
Architectuurtheorie ‐ W. VAN DER MEEREN 15
Beginselen van de fysische scheikunde ‐ G. HUYBRECHTS 70
Beginselen van de theoretische en wiskundige natuurkunde: 
     Elektriciteit ‐ J. RENNEBOOG 60
     Theoretische natuurkunde ‐ R. VAN GEEN & I. VERETENNICOFF 45
     Algemene Elektronica ‐ O. STEENHAUT 50
Beginselen van de waarschijnlijkheidsrekening en theorie der waarnemingsfouten ‐ G. VANDEWIELE 45
Informatica II ‐ J. TIBERGHIEN 15
Integraalrekening, beginselen van de variatie‐en differentiaalrekening ‐ L. VAN HAMME 125
Konstruktie van gebouwen ‐ bouwtechnologie ‐ R. VERMUYTEN 75
Mechanica van het Continuüm m.i.v. de grafostatica ‐ R. VAN GEEN 95
Ontwerpmethodiek ‐ R. VERMUYTEN 75
Stage ‐ J. WASTIELS  /
Vormleer II ‐ R. VERMUYTEN 60

TOTAAL: 835

VAK UREN

Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: Computer gesteund arch. ontwerp ‐ W.P. DE WILDE 20
Beginselen der plaatsbeschrijving, plaatsbeschrijvingen en fotogrammetrie ‐ H. DECLEIR 30
Delfstofkunde en aardkunde ‐ E. KEPPENS 55
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid: Algemene elektrische metingen ‐ J. RENNEBOOG 35
Algemene elektrotechniek ‐ G. MAGGETTO 35
Grondmechanica en schatting der grondwerken ‐ J. NUYENS 70
Kinematica en dynamica der werktuigen I ‐ R.E. JONCKHEERE 66
Materialenkennis m.i.v. de metallografie ‐ J. VEREECKEN 66
Ontwerpen, architektonische samenstelling I ‐ R. VERMUYTEN 60
Ontwerpen, architektonische samenstelling II ‐ J. BAELE 60
Stromingsleer en hydraulica ‐ C. HIRSCH 60
Thermodynamica, warmteoverdracht en aanwending der brandstoffen (deel 1‐2) ‐ S. WAJC 110
Veerkracht en weerstandsvermogen der bouwstoffen, beginselen van de stabiliteit I & II ‐ W.P. DE WILDE 101

TOTAAL: 768

Tweede proef van de graad met optie architektuur (2 IA)   (1985‐1986)

GRAAD VAN BURGERLIJK INGENIEUR ‐ ARCHITECT

Eerste proef van de graad (3 IA)    (1986‐1987)

GRAAD VAN KANDIDAAT BURGERLIJK INGENIEUR 

Eerste proef van de graad (1 IA)    (1984‐1985)
VAK UREN

Aanvullingen stabiliteit der bouwwerken: Spatiale strukturen ‐ W.P. DE WILDE 35
Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     Bouwfysica I ‐ J. VAN LOEY 45
     Prefabrikatie ‐ W. VAN DER MEEREN 15
Bedrijfs‐ en spoorwegexploitatie ‐ J.P. PAUWELS  15
Beginselen van het nijverheidsrecht ‐ P. EECKMAN 15
Beschrijving en bouw der werktuigen ‐ R.E. JONCKHEERE 30
Bouwkunst, geschiedenis van de bouwkunst ‐ F. DAMBRE‐ VAN TYGHEM * 15
Bouwwerken der burgerlijke genie en technologie:
     Betonberekening ‐ A. BROUCKE  90
     Bouwen van bruggen, grondwegen ‐ J. VAN LOEY 30
Bouwwetgeving en deontologie ‐ R. VERMUYTEN 15
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid  ‐ G. MAGGETTO 70
Hedendaagse tendenzen in de architektuur ‐ W. VAN DER MEEREN 30
Industriële scheikunde ‐ deel I ‐ A. BUEKENS 15
Ontwerpen ‐ architektonische samenstelling deel I ‐ R. VERMUYTEN 60
Ontwerpen ‐ architektonische samenstelling deel II ‐ J. BAELE 60
Stabiliteit der bouwwerken ‐ J. RENARD 70
Sterkteleer en spanningsanalyse: eindige elementen ‐ W.P. DE WILDE 35
Sterkteleer en spanningsanalyse: platen en schalen ‐ W.P. DE WILDE 35
Wijze van uitvoering van verschillende soorten werken: staalkonstruktie ‐ G. MOUSSIAUX 60

(*) Tweejaarlijks, wordt niet gedoceerd in 1987‐1988
Keuzevakken: 4 modules

TOTAAL: 725

VAK UREN

Afstudeerwerk 200
Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     Akoestiek en geluidshinder ‐ R.E. JONCKHEERE 35
     Verlichtingstechniek ‐ G. MAGGETTO 35
Algemene metallurgie, siderurgie en korrosie, industriële scheikunde ‐ J. VEREECKEN 15
Bouwkunst, geschiedenis der bouwkunst ‐ F. DAMBRE‐ VAN TYGHEM * 15
Burgerlijke Bouwkunst (deel I) ‐ R. VERMUYTEN  35
Burgerlijke Bouwkunst (deel II) ‐ R. VERMUYTEN  15
Drainage en riolering ‐ A. VAN DER BEKEN & A. BROUCKE 35
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel I) ‐ R. VERMUYTEN 90
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel II) ‐ J. BAELE 90
Staats‐en Sociale huishoudkunde ‐ J. NAGELS 15
Stedebouw ‐ R. VERMUYTEN 35
Sterkteleer en spanningsanalyse: Proefondervindelijke
     spanningsanalyse en niet‐destruktief onderzoek ‐ A. CARDON 30
Wijze van uitvoering van verschillende soorten werken: Houtkonstruktie ‐ L. VAN WILDER 35

Keuzevakken: 4 modules

TOTAAL: 680

Tweede proef van de graad (4 IA)    (1987‐1988)

Derde proef van de graad (5 IA)    (1988‐1989)
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ALUMNUS
1993 Peter CHRISTIAENS
Interview uitgewerkt door Aline Vergauwen

Facts & Figures
Geboortejaar: 1969
Huidige woonplaats: Wolvertem-Meise
Aantal medestudenten: 2
Andere diploma’s: Postgraduaat bedrijfskunde (KU Leuven) en een 
postgraduaat in Project Management (Vlerick Management School).
Aantal jobs: 7 verschillende werkgevers maar telkens als project manager 
bouw/logistiek.
Niet-werkgerelateerde interesses: Kunst in al zijn vormen.
Meest memorabele moment uit je VUB-tijd:  Reizen naar Parijs, Rome en 
Berlijn.
Favoriete architectuurreis: Rome-reis
Favoriete plek om uit te gaan: Brusselse binnenstad

Alumnus 1993 aan het woord
Als International Project Manager bij de dienst infrastructuur 
van EEAS (European External Action Service) ben ik 
verantwoordelijk voor de voorbereiding, controle en uitvoering 
van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten voor EU-
delegaties (ambassades) in de verschillende landen waar 
de EEAS is vertegenwoordigd. Zo volg ik bijvoorbeeld de 
contractonderhandelingen en de voorbereiding op voor de 
nieuwe EU-ambassade in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Ik ben steeds geboeid geweest door politiek, maatschappelijk 
engagement en technische know-how en die aspecten vind ik 
volledig terug in mijn huidige job. Het ambassadegebouw is in 
heel wat landen nog steeds het eerste contact met de Europese 
Unie en haar (politieke) organisatie. De vormgeving en 
uitwerking van deze ambassadegebouwen over de hele wereld is 
dan ook iedere keer weer een uitdaging, maar levert ook enorme 
voldoening op.
Een job als Project Manager bij de EEAS betekent heel wat 
buitenlandse missies. Zo werkte ik bijna vier jaar in Beirut 
aan de heropbouw van de infrastructuurwerken die tijdens 
de Israëlisch-Libanese oorlog van 2006 werden vernield. Dit 
zijn erg kostbare ervaringen: met een open geest en de nodige 
nieuwsgierigheid ontdek je een andere natuur, cultuur, … en 
leer je diversiteit (zeker in het Midden-Oosten) als een positief 
element te zien. Ook mijn drie Somalische missies, waar ik 
het diplomatieke team ondersteunde in haar logistieke noden, 
waren erg verrijkend. Je raakt er doordrongen van het feit dat 
vrede een hoog goed is, maar zo weinig nog gekoesterd wordt in 
onze Westerse wereld.
Voor mij ligt de meerwaarde van de opleiding architectonische 
ingenieurswetenschappen vooral in de technische startbagage 
die ik kreeg. Ook het feit dat een ingenieur-architect gedwongen 
wordt om out of the box te denken en zijn conclusies en 
voorstellen ook effectief moet verdedigen, geeft hem een 
voorsprong in oplossingsgericht denken. Ik zie de ingenieur-
architect van de toekomst als een all rounder met focus. Deze 
focus kan technisch, organisatorisch, maatschappelijk of creatief 
zijn, maar ze dient steeds een maatschappelijk engagement in 
zich te dragen met een kritische blik op de toekomst. Zelf zal 
ik me dan ook blijven inzetten voor het Europese project met 
de technische basiskennis die we bezitten, maar zonder de 
maatschappelijke rol te vergeten die wij daarbij als ingenieur-
architect willen spelen.

Alumni aan het woord

Peter Christiaens (derde 
van links) tijdens een 
architectuuruitstap, 
vermoedelijk 1990-1991. 
(Coll. ARCH).
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VAK UREN

Algemene analytische mechanica ‐ P. JANSSENS 90
Algemene natuurkunde ‐ R . VAN GEEN 170
Algemene scheikunde ‐ M. GIELEN 155
Differentiaal‐en integraalrekening ‐ L. VAN HAMME 205
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 60
Meetkunde, analytische meetk., beschr. en toegepaste beschr. meetkunde, hogere algebra ‐ F. DELBAEN 105
Oefeningen komplementen beschrijvende meetkunde en perspectief tekenen ‐  M. GEIVAERTS 15
Vormleer I ‐ R. VERMUYTEN * 60

(*) Het is wenselijk dat de studenten die de studierichting Ir‐architect wensen te volgen in 2de kandidatuur 
deze cursus nemen. Zij zullen slechts 60u practica 'Algemene scheikunde' volgen.

TOTAAL: 860

VAK UREN

Analytische mechanica en beginselen van de sterrekunde en geodesie ‐ P. JANSSENS 105
Architectuurtheorie ‐ R. VERMUYTEN 15
Beginselen van de fysische scheikunde ‐ G. HUYBRECHTS 70
Beginselen van de theoretische en wiskundige natuurkunde: Elektriciteit ‐ J. RENNEBOOG 60
     Theoretische natuurkunde ‐ R. VAN GEEN & I. VERETENNICOFF 45
     Algemene Elektronica ‐ O. STEENHAUT 50
Beginselen van de waarschijnlijkheidsrekening en theorie der waarnemingsfouten ‐ G. VANDEWIELE 45
Informatica II ‐ J. TIBERGHIEN 15
Inleiding tot de numerieke analyse ‐ L. VAN HAMME 45
Integraalrekening, beginselen van de variatie‐en differentiaalrekening ‐ L. VAN HAMME 125
Konstruktie van gebouwen ‐ bouwtechnologie ‐ R. VERMUYTEN 75
Mechanica van het Continuüm m.i.v. de grafostatica ‐ A. CARDON 70
Ontwerpmethodiek ‐ R. VERMUYTEN 75
Stage ‐ J. WASTIELS /
Vormleer II ‐ R. VERMUYTEN 60

TOTAAL: 855

VAK UREN

Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: Computergesteund arch. ontwerp ‐ M. MOLLAERT 20
Beginselen der plaatsbeschrijving, plaatsbeschrijvingen en fotogrammetrie ‐ H. DECLEIR 30
Bouwwerken der burgerlijke genie: Grondmechanica, funderingen, schoormuren ‐ J. NUYENS 70
Delfstofkunde en aardkunde ‐ E. KEPPENS 35
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid: Algemene elektrische metingen ‐ J. RENNEBOOG 35
Kinematica en dynamica der werktuigen I ‐ R.E. JONCKHEERE 66
Materialenkennis m.i.v. de metallografie ‐ J. VEREECKEN 66
Ontwerpen, architektonische samenstelling I ‐ R. VERMUYTEN 60
Ontwerpen, architektonische samenstelling II ‐ J. BAELE 60
Stromingsleer en hydraulica ‐ C. HIRSCH 60
Thermodynamica, warmteoverdracht en aanwending van de brandstoffen (deel 1) ‐ J. DE RUYCK 60
Thermodynamica, warmteoverdracht en aanwending van de brandstoffen (deel 2) ‐ G. BARON 50
Toegepaste wiskunde ‐ R. VAN DOOREN 15
Veerkracht en weerstandsvermogen der bouwstoffen, beginselen van de stabiliteit I & II ‐ W.P. DE WILDE 96

TOTAAL: 723

Eerste proef van de graad (3 IA)    (1990‐1991)

Tweede proef van de graad met optie architectuur (2 IA)   (1989‐1990)

GRAAD VAN BURGERLIJK INGENIEUR ‐ ARCHITECT

GRAAD VAN KANDIDAAT BURGERLIJK INGENIEUR 

Eerste proef van de graad (1 IA)    (1988‐1989)
VAK UREN

Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     Bouwfysica I ‐ J. VAN LOEY 45
     Prefabrikatietechniek ‐ P. SAMYN 15
Bedrijfs‐ en spoorwegexploitatie ‐ J.P. PAUWELS  15
Beginselen van het nijverheidsrecht ‐ P. EECKMAN 15
Beschrijving en bouw der werktuigen ‐ R.E. JONCKHEERE & P. KOOL 30
Bouwkunst, geschiedenis van de bouwkunst ‐ F. DAMBRE‐ VAN TYGHEM * 15
Bouwwerken der burgerlijke genie en technologie:
     Betonberekening ‐ A. BROUCKE  90
     Bouwen van bruggen en grondwegen ‐ J. VAN LOEY 30
     Staalconstructie ‐ G. MOUSSIAUX 60
Bouwwetgeving en deontologie ‐ R. VERMUYTEN 15
Elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid  ‐ G. MAGGETTO 70
Hedendaagse tendenzen in de architektuur ‐ R. VERMUYTEN 15
Ontwerpen ‐ architectonische samenstelling deel I ‐ R. VERMUYTEN 60
Ontwerpen ‐ architectonische samenstelling deel II ‐ J. BAELE 60
Stabiliteit der bouwwerken ‐ J. RENARD 70
Sterkteleer en spanningsanalyse: 
     Eindige elementen ‐ W.P. DE WILDE 30
     Stabiliteit en trillingen van platen en schalen ‐ W.P. DE WILDE 30
     Ruimtelijke constructies, effecten wind, seismen, golven ‐ W.P. DE WILDE 45

(*) Tweejaarlijks, wordt niet gedoceerd in 1991‐1992
Keuzevakken: 4 modules

TOTAAL: 710

VAK UREN

Afstudeerwerk 200
Algemene bouwwijzen en industriële bouwwerken: 
     Akoestiek en geluidshinder ‐ R.E. JONCKHEERE 35
     Verlichtingstechniek ‐ G. MAGGETTO 35
Algemene metallurgie, siderurgie en korrosie, industriële scheikunde ‐ J. VEREECKEN 15
Bouwkunst, geschiedenis der bouwkunst ‐ F. DAMBRE‐ VAN TYGHEM * 15
Burgerlijke Bouwkunst (deel I) ‐ R. VERMUYTEN  35
Burgerlijke Bouwkunst (deel II) ‐ R. VERMUYTEN  15
Drainage en riolering ‐ A. VAN DER BEKEN & A. BROUCKE 35
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel I) ‐ P. SAMYN 90
Ontwerpmethodiek en eindontwerp (deel II) ‐ P. SAMYN 90
Proefondervindelijke spanningsanalyse en niet‐destructief onderzoek ‐ A. CARDON 30
Staats‐en Sociale huishoudkunde ‐ J.P. PAUWELS 15
Stedebouw ‐ R. VERMUYTEN 50
Wijze van uitvoering van verschillende soorten werken: Houtconstructie ‐ R. VERMUYTEN 35

Keuzevakken: 4 modules

TOTAAL: 695

Tweede proef van de graad (4 IA)    (1991‐1992)

Derde proef van de graad (5 IA)    (1992‐1993)
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ALUMNA
1993 Sigrid STESSELS
Interview uitgewerkt door Aline Vergauwen

Facts & Figures
Geboortejaar: 1976
Huidige woonplaats: Londen
Contact met jaargenoten: Mijn beste vriendin heb ik te danken aan mijn 
opleiding, zij zat een jaartje na mij.
Aantal jobs: 2 verschillende werkgevers en ongeveer 7 verschillende 
functies.
Niet-werkgerelateerde interesses: Lekker eten en cultuur.
Meest memorabele moment uit je VUB-tijd: Het moment toen ik het 
voor elkaar kreeg om op Erasmus naar Bath te gaan en ook nog met 
onderscheiding afstudeerde. 
Je favoriete prof: Jean Paul Van Bendegem
Je favoriete vak: Logica
Favoriete architectuurreis: Holland (1e jaar)
Favoriete plek om uit te gaan: Het Kultuurkaffee op de campus met de 
leuke optredens en het grasveld om van de zon te genieten.
Prijs: de C. Wymer-prijs voor “creative engineering”.

Alumna 1999 aan het woord
Na mijn laatste jaar op Erasmus aan de universiteit van Bath 
ben ik bij Buro Happold in Bath gestart. Oorspronkelijk 
was het de bedoeling om daar gedurende zes maanden 
een gespecialiseerde stage te doorlopen. Maar het werk 
als bouwkundig ingenieur sprak me aan en mijn voeling 
met architectuur kwam ten volle te pas in de nauwe 
samenwerking met de architect. Op een kleine escapade 
halverwege na, werk ik nu nog steeds voor Buro Happold en 
heb ik diverse functies doorlopen. 
Ik heb ook steeds in het buitenland gewerkt: in Bath en 
Londen, maar ook drie maanden in Kopenhagen. Het 
Belgisch talent voor compromis, talenkennis en onze ‘no 
nonsense’-aanpak komen in het buitenland zeer goed van 
pas! In de laatste vier jaar bij Buro Happold ben ik nu een 
‘project operations manager’, een relatief nieuwe functie 
in het bedrijf. Ik vorm als het ware de link tussen de 
verschillende ingenieurs en het commerciële management 
op regionaal niveau. In deze functie staat transparantie van 
informatie centraal en streef ik efficiëntie na, zodat er meer 
ruimte is voor creativiteit, maar ook vooral ruimte om mens 
te blijven.
De meerwaarde van de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect is voor mij de diverse mogelijkheden die de 
opleiding biedt na de studies. Zelf heb ik ondervonden dat 
het architectuuraspect van de opleiding me als ingenieur 
de troef van communicatie gaf: grafisch maar ook 
verbaal. Het leren verdedigen van je eigen ontwerp is een 
belangrijk leerproces. Maar ook lateraal denken, weten hoe 
problemen aan te pakken en op te lossen zijn waardevolle 
eigenschappen die de opleiding je meegeeft. Een ingenieur-
architect combineert steeds rationaliteit met creativiteit. De 
opleiding biedt hiervoor een uitstekende basis die je zonder 
twijfel ver kan brengen. 

 

Alumni aan het woord

Sigrid Stessels als project 
operations manager op de 
werf. Oktober 2013. (Coll. 
Sigrid Stessels).
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VAK SP

Algebra en beschrijvende meetkunde ‐ M. GEIVAERTS 6
Architectuurgeschiedenis I ‐ J. LAMBRECHT 3
Architectuurtheorie I ‐ G. VAN ZEIJL 3
Constructie van gebouwen: bouwtechnologie I ‐ R. VERMUYTEN 5
Differentiaal‐en integraalrekening I ‐ S. CAENEPEEL 10
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 4
Logica ‐ J. VAN BENDEGEM 6
Mechanica ‐ D. LEFEBER 4
Natuurkunde ‐ R. VAN GEEN 4
Ontwerpmethodiek I ‐ J. BAELE 12
Vormleer I ‐ H. HENDRICKX 3

TOTAAL: 60

VAK SP

Algemene scheikunde ‐ R. WILLEM 3
Architectuurgeschiedenis II ‐ J. LAMBRECHT 3
Architectuurtheorie II ‐ G. VAN ZEIJL 3
Constructie van gebouwen ‐ bouwtechnologie II ‐ R. VERMUYTEN 5
Differentiaal‐en integraalrekening II ‐ S. CAENEPEEL 7
Elektriciteitsleer ‐ R. VAN LOON 4
Inleiding tot de mechanica van het continuüm ‐ A. CARDON 5
Numerieke analyse ‐ S. CAENEPEEL 3
Ontwerpmethodiek II met inbegrip van computergesteund ontwerp ‐ D. DE MEYER & M. MOLLAERT 17
Toegepaste logica I ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Vormleer II ‐ H. HENDRICKX 3
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek ‐ S. CAENEPEEL 4

TOTAAL: 60

Tweede jaar (2 IA)   (1995‐1996)

GRAAD VAN KANDIDAAT BURGERLIJK INGENIEUR 

Eerste jaar (1 IA)    (1994‐1995)
VAK SP

Architectuurgeschiedenis III ‐ J. LAMBRECHT 3
Architectuurtheorie II ‐ G. VAN ZEIJL 3
Bouwtechnologie III ‐ R. VERMUYTEN 3
Grondmechanica ‐ J. NUYENS 6
Hydraulica ‐ F. DE SMEDT 5
Materiaalkunde ‐ J. VEREECKEN & H. TERRYN 5
Ontwerpmethodiek III ‐ R. VERMUYTEN 10
Sterkteleer, elasticiteit en spanningsanalyse ‐ W.P. DE WILDE 7
Technische installaties, elektrotechnisch deel ‐ J. DECONINCK 6
Toegepaste logica II ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Vorm‐actieve constructies ‐ M. MOLLAERT 5
Warmte‐en massaoverdracht ‐ G. BARON 4

TOTAAL: 60

VAK SP

Architectuurtheorie III ‐ G. VAN ZEIJL 3
Beton (materiaal en berekening elementen) ‐ J. WASTIELS 4
Beton (stabiliteit van betonconstructies) ‐ J. VANTOMME 4
Bouwfysica I ‐ J. VAN LOEY 3
Computergesteund ontwerpen II ‐ M. MOLLAERT 3
Houtconstructie ‐ P. SAMYN 3
Ontwerpmethodiek IV ‐ J. RAMAN 10
Ruimtelijke planning I ‐ R. VERMUYTEN 3
Stabiliteit der bouwwerken ‐ W.P. DE WILDE 10
Technische installaties II: thermotechnisch deel ‐ A. DE WINT 6
Technische installaties III: automatisering in gebouwen en verlichtingstechniek ‐ P. ROMBAUTS 5

Keuzevakken (6 SP)  6

TOTAAL: 60

VAK SP

Afstudeerwerk 15
Algemene economie ‐ R. S'JEGERS 3
Bouwakoestiek ‐ M. VAN OVERMEIRE 3
Deontologie en bouwwetgeving ‐ R. VERMUYTEN 3
Drainage en riolering ‐ A. VAN DER BEKEN 3
Ontwerpmethodiek V ‐ R. VERMUYTEN 10
Pathologie van constructies ‐ R. VERMUYTEN 3
Planning en organisatie van de bouwplaats, uitvoeringstechnieken ‐ P. VAN DE PUTTE 4
Ruimtelijke planning II ‐ R. VERMUYTEN 5
Staalconstructie ‐ J. WASTIELS 5

Keuzevakken (6 SP)  6

TOTAAL: 60

GRAAD VAN BURGERLIJK INGENIEUR ‐ ARCHITECT

Eerste jaar (3 IA)    (1996‐1997)

Tweede jaar (4 IA)    (1997‐1998)

Derde jaar (5 IA)    (1998‐1999)
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ALUMNA
2004 Sien VERVOORT
Interview uitgewerkt door Anne Paduart

Facts & Figures 
Geboortejaar: 1981
Huidige woonplaats: Gent
Afstudeerjaar: 2004
Aantal medestudenten: 15
Je favoriete vak: Vorm en Kleur
Aantal jobs (na de studies): 3
Favoriete architectuurreis: Montreal 
Interesses: Meubels maken, squashen, creatief bezig zijn.

Alumna 2004 aan het woord
De zoektocht naar duurzame bouwprocessen staat centraal in 
mijn denken over architectuur. Elke dag word ik als adviseur 
duurzaam bouwen uitgedaagd om voor uiteenlopende 
gebouwtypes innovatieve oplossingen te bedenken die zowel 
vandaag als op lange termijn respect tonen voor mens en 
milieu. Om telkens opnieuw creatief aan de slag te gaan, val 
ik dagelijks terug op mijn opleiding als burgerlijk ingenieur-
architect. Ik combineer mijn affiniteit als architect met mijn 
kennis als ingenieur om wetenschappelijk te onderbouwen 
hoe materiaalkeuzes, gebouwtypologieën, bouwmethodes 
en technische installaties samen kunnen bijdragen tot een 
duurzaam geheel.
Als consultant bij Ingenium geef ik binnen mijn huidige 
betrekking advies aan architecten, ingenieurs en 
projectontwikkelaars over algemene gebouweigenschappen 
en technische installaties voor uiteenlopende projecten. Zo 
adviseerden wij in het verleden het ontwerp en de uitvoering 
van het Bayer-kantoorgebouw in Diegem (Belgische 
Energieprijs 2009) en sleepten we ook twee jaar op rij 
de publieksprijs in de wacht voor de 2020Challenge met 
het energieneutraal KBC-kantoor te Gooik en het nieuwe 
Havenhuis te Antwerpen. Om het begrip duurzaamheid zo 
breed mogelijk te dekken hanteer ik binnen de consultancy 
opdrachten hedendaagse duurzaamheidsmeters. 
Daarnaast geef ik voor elk project bijkomend advies 
voor de bouwkundige aspecten (bijv. lage energie of 

passiefbouw), integratie van duurzame gebouwtechnieken 
(bijv. hernieuwbare energievoorzieningen) en selectie van 
duurzame bouwmaterialen.
In mijn vorige jobs als technisch adviseur bij Passiefhuis-
Platform en als architect bij denc! studio kon ik de passie 
voor vernieuwende duurzame bouwsystemen die ik tijdens 
mijn meesterproef kreeg, steeds verder ontwikkelen. 
Ik vind het belangrijk dat toekomstige ingenieur-architecten 
tijdens hun studies gestimuleerd worden tot kritisch denken, 
maar ook tot samenwerken. Dit zijn belangrijke vaardigheden 
die ik in mijn loopbaan als ingenieur-architect en technisch 
adviseur dagelijks moet toepassen. Daarnaast vind ik dat 
architectuurstudenten zich bewust moeten zijn van de 
enorme impact die de gebouwde omgeving heeft op het 
milieu en de uitdagingen om deze haalbaar te maken binnen 
een beperkt budget en specifieke eisen van de opdrachtgever. 
Aan mijn studies aan de VUB heb ik ook heel wat mooie 
persoonlijke herinneringen overgehouden. Uitgaan deden we 
in cafés als De Confrater en Luigi’s, maar ook in de BSG-zaal 
van de campus waar heel wat TD’s werden georganiseerd. 
Maar ook de activiteiten van de Polytechnische Kring, 
zoals de studentendoop, waren memorabel, of de Saint-
Vé ‘Verhaegen’ stoet, die zich elk jaar weer een weg baant 
doorheen het hart van Brussel. 

Alumni aan het woord

Sien Vervoort als 
architectuurstudente 
tijdens een 
middagworkshop 
in het kader van de 
Architectuurmaand. 2003.
(Coll. ARCH).
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VAK SP

Algebra en beschrijvende meetkunde ‐ M. GEIVAERTS 6
Algemene scheikunde I ‐ R. WILLEM 3
Architectuurgeschiedenis I ‐ J. LAMBRECHT 6
Bouwtechnologie I ‐ R. VERMUYTEN 4
Differentiaal‐en integraalrekening I ‐ S. CAENEPEEL 9
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 4
Logica ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Mechanica I ‐ D. LEFEBER 5
Natuurkunde ‐ H. VAN HERZEELE 8
Ontwerpmethodiek I ‐ H. HENDRICKX 12

TOTAAL: 60

VAK SP

Algemene scheikunde II ‐ R. WILLEM 3
Architectuurtheorie I ‐ G. VAN ZEIJL 3
Beeld, vorm en kleur ‐ J. DEPUYDT 6
Bouwtechnologie II ‐ R. VERMUYTEN 4
Computergesteund ontwerpen I ‐ M. MOLLAERT 3
Differentiaal‐en integraalrekening II ‐ S. CAENEPEEL 7
Elektriciteitsleer ‐ R. VAN LOON 4
Inleiding tot de materialen ‐ J. VEREECKEN 3
Inleiding tot de mechanica van het continuüm ‐ A. CARDON 5
Mechanica II ‐ D. LEFEBER 3
Ontwerpmethodiek II ‐ Y. SCHOONJANS 12
Toegepaste logica I ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek ‐ S. CAENEPEEL 4

TOTAAL: 60

Tweede jaar (2 IA)   (2000‐2001)

GRAAD VAN KANDIDAAT BURGERLIJK INGENIEUR 

Eerste jaar (1 IA)    (1999‐2000)
VAK SP

Architectuurgeschiedenis II ‐ J. LAMBRECHT 3
Architectuurtheorie II ‐ G. VAN ZEIJL 3
Bouwtechnologie III ‐ R. VERMUYTEN 3
Grondmechanica ‐ F. DE SMEDT 6
Hydraulica ‐ F. DE SMEDT 5
Mechanica der materialen ‐ W.P. DE WILDE & H. TERRYN 9
Numerieke analyse ‐ W.P. DE WILDE 3
Ontwerpmethodiek III ‐ R. VERMUYTEN 10
Technische installaties, elektrotechnisch deel ‐ J. DECONINCK 6
Toegepaste logica II ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Vorm‐actieve constructies ‐ M. MOLLAERT 5
Warmte‐en massaoverdracht ‐ G. BARON 4

TOTAAL: 60

VAK SP

Architectuurtheorie III ‐ G. VAN ZEIJL 3
Berekening van betonconstructies ‐ J. VANTOMME 7
Bouwfysica I ‐ J. VAN LOEY 3
Computergesteund ontwerpen II ‐ M. MOLLAERT 3
Houtconstructie ‐ P. SAMYN 3
Ontwerpmethodiek IV ‐ J. RAMAN 10
Ruimtelijke planning I ‐ P. VAN WESENBEECK 3
Stabiliteit en constructief ontwerp ‐ W.P. DE WILDE & J. WASTIELS 12
Technische installaties II: thermomechanisch deel ‐ A. DE WINT 5
Technische installaties III ‐ P. ROMBAUTS 5

Keuzevakken (6 SP) 6

TOTAAL: 60

VAK SP

Berekening van staalconstructies ‐ W. HOECKMAN 3
Bouwakoestiek ‐ M. VAN OVERMEIRE 3
Deontologie en bouwwetgeving ‐ G. CNUDDE 3
Drainage en riolering ‐ W. BAUWENS 3
Economie ‐ I. SCHEERLINCK 3
Pathologie van constructies ‐ G. ROWIES 3
Planning en organisatie van de bouwplaats, uitvoeringstechnieken ‐ P. VAN DE PUTTE 4
Ruimtelijke planning II ‐ F. DECORTE 5

Afstudeerwerk type 1:
Ontwerpmethodiek V ‐ J. BAELE 9
Afstudeerwerk m.i.v. het werkcollege bij het afstudeerwerk 16
           OF
Afstudeerwerk type 2:
Ontwerpmethodiek V m.i.v. het werkcollege bij het eindontwerp ‐ J. BAELE 16
Afstudeerwerk   9

Keuzevakken (8 SP)  8

TOTAAL: 60

GRAAD VAN BURGERLIJK INGENIEUR ‐ ARCHITECT

Eerste jaar (3 IA)    (2001‐2002)

Tweede jaar (4 IA)    (2002‐2003)

Derde jaar (5 IA)    (2003‐2004)
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ALUMNA
2009 Sarah MELSENS
Interview uitgewerkt door Anne Paduart

Facts & Figures 
Geboortejaar: 1986
Huidige woonplaats: Pune (India)
Afstudeerjaar: 2009
Aantal medestudenten: 12 
Je favoriete prof: Inge Bertels
Je favoriete vak: Architectuurgeschiedenis en Ontwerpatelier
Aantal jobs (na de studies): 3
Favoriete architectuurreis: Wenen (2004-2005)
Niet-werkgerelateerde interesses: Familie en vrienden, reizen, lezen, talen 
(Marathi).

Alumna 2009 aan het woord
Van kinds af aan hield ik mij het allerliefst bezig met 
het tekenen en knutselen van eigen projecten. Die 
basisinteresses vond ik terug in de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect. Dankzij mijn opleiding kon ik deze 
creatieve zijde combineren met mijn technische interesses 
voor het bouwproces.
Na mijn studies kreeg ik de kans om mijn interesses in 
architectuurgeschiedenis, -theorie en stedenbouw verder 
te ontwikkelen aan de Londense Architectural Association 
School of Architecture in de Master of Arts in Housing 
and Urbanism. Tegelijkertijd nam ik ook deel aan de 
‘Meesterproef 2010’, een wedstrijd voor jonge architecten 
georganiseerd door de Vlaamse Bouwmeester. Als één van 
de wedstrijdlaureaten kon ik op korte tijd een eigen project 
uitwerken van ontwerp tot oplevering (in 2012). 
Tijdens mijn studietijd deed ik vakantiejobs bij de bureaus 
Lhoas & Lhoas architects en Architectslab. Mijn stage deed 
ik bij ONO architectuur te Antwerpen en ik besloot daarna 
een eigen bureau op te richten dat momenteel actief is in 
Brussel, maar vooral in India, waar ik sinds 2013 woon. 
Momenteel focus ik op residentiële nieuwbouwprojecten, 
waarbij vakmanschap en ruimtelijke context de rode 
draad vormen. Daarnaast doceer ik ook aan de Indische 
Brick School of Architecture (Pune). India bevindt zich 

in een belangrijke stroomversnelling, waardoor in de 
bouwwereld de vraag naar ‘hedendaagse’ ontwerpen enorm 
toeneemt. Via mijn onderwijsopdracht en binnen mijn 
eigen ontwerppraktijk tracht ik vooral de kwaliteit van 
nieuwe architectuurprojecten te benadrukken, waarbij 
speciale aandacht gaat naar de lokale bouwcultuur met 
zijn specifieke technieken en materialen aangepast aan zijn 
tropische klimaat.
Ook de zin voor reizen en het ontdekken van nieuwe 
culturen kon ik tijdens mijn VUB-studies ontwikkelen. 
Tijdens mijn master als architectuurstudent kreeg ik 
de smaak van het reizen te pakken na een Erasmus-
uitwisseling aan de universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). 
Doorheen mijn studies aan de VUB heb ik ook erg genoten 
van de sfeer onder de architectuurstudenten en de nauwe 
contacten die er ontstonden tussen studenten, assistenten 
en proffen door de Pantheon-activiteiten, zoals de jaarlijkse 
architectuurreizen, de beruchte kaas-en wijnavonden en het 
galabal. 

 

Alumni aan het woord

Sarah Melsens als 
studente met enkele 
klasgenoten tijdens de 
opdracht rond het thema 
‘Lightweight’ tijdens de 
Architectuurmaand. 2007.
(Coll. ARCH).
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VAK SP

Algemene en structuurchemie ‐ R. WILLEM 6
Architectuurgeschiedenis 1 (deel 1) ‐ Y. SCHOONJANS 3
Architectuurgeschiedenis 1 (deel 2) ‐ Y. SCHOONJANS 3
Beeld, vorm en kleur ‐ J. DEPUYDT 5
Bouwtechnologie 1 ‐ I. WOUTERS 4
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 4
Mechanica ‐ D. LEFEBER 8
Ontwerpmethodiek 1 ‐ H. HENDRICKX 12
Wiskunde: Calculus en meetkunde ‐ M. SIOEN 12
Wiskunde 2: lineaire algebra ‐ M. SIOEN 3

TOTAAL: 60

VAK SP

Architectuurtheorie 1 ‐ J. DEPUYDT 3
Bouwtechnologie 2 ‐ I. WOUTERS 4
Computergesteund ontwerpen 1 ‐ M. MOLLAERT  4
Fysica ‐ H. VAN HERZEELE 8
Inleiding tot de materialenkennis ‐ J. VEREECKEN 4
Logica en wetenschapsfilosofie ‐ J. VAN BENDEGEM 4
Mechanica van materialen 1 ‐ W.P. DE WILDE 3
Mechanica van materialen 2 ‐ W.P. DE WILDE 6
Ontwerpmethodiek 2 ‐ A. VERDONCK 12
Technische installaties 1.1: grondslagen elektriciteit, licht en visuele omgeving ‐ P. ROMBAUTS 6
Wiskunde 3: voortgezette analyse ‐ S. CAENEPEEL 6

TOTAAL: 60

VAK SP

Architectuurgeschiedenis 2 ‐ Y. SCHOONJANS 4
Architectuurtheorie 2 ‐ J. DEPUYDT 3
Bouwakoestiek ‐ S. VANLANDUIT 3
Bouwfysica 1 ‐ M. MOLLAERT 5
Bouwmaterialen ‐ J. WASTIELS 6
Bouwtechnologie 3 ‐ H. VAN SANDE 3
Elektrische installaties 2.1: grondslagen van elektrische installaties in gebouwen ‐ J. DECONINCK 4
Grondmechanica ‐ F. DE SMEDT 6
Ontwerpmethodiek 3 ‐ J. DEPUYDT 12
Stabiliteit der bouwwerken 1 m.i.v. Eurocodes ‐ W.P. DE WILDE 7
Toegepaste logica: probleemoplossend denken ‐ J. VAN BENDEGEM 3
Vorm‐actieve constructies 1 ‐ M. MOLLAERT 4

TOTAAL: 60

Derde jaar (3 IA)   (2006‐2007)

Tweede jaar (2 IA)   (2005‐2006)

BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 

Eerste jaar (1 IA)    (2004‐2005)
VAK SP

Architectuurtheorie 3 ‐ W. DAVIDTS 3
Berekening van betonconstructies ‐ J. VANTOMME 4
Berekening van houtconstructies ‐ I. WOUTERS 4
Licht‐en verlichtingstechniek: Licht, visuele omgeving, domotica ‐ P. ROMBAUTS 4
Onderzoeksgebonden capita selecta ‐ I. WOUTERS 3
Ontwerpmethodiek 4.1 ‐ H. VAN SANDE 8
Ruimtelijke planning 1 ‐ M. MARTENS 3
Staalconstructies en bruggenbouw ‐ W. HOECKMAN 4
Stabiliteit der bouwwerken 2: Ruimtelijke structuren ‐ M. MOLLAERT 4
Verwarming en klimaatbeheersing: componenten en systemen ‐ F. DESCAMPS 4

Profiel architectonisch ontwerp:
Computergesteund ontwerpen 2 ‐ M. MOLLAERT 3
Ontwerpmethodiek 4.2 ‐ H. VAN SANDE 4
Technologisch ontwerp (hybride constructies) ‐ P. SAMYN 3

Profiel bouwtechnisch ontwerp:
Berekening van betonconstructies (deel 2) ‐ J. VANTOMME 4
Bouwfysica 2 ‐ F.  DESCAMPS 3
Technieken specifiek voor renovatie en reconversie ‐ I. WOUTERS 3

Keuzevakken (9 SP)  9

TOTAAL: 60

VAK SP

Actuele ontwikkelingen op het gebied van de architectuurwetenschappen
     en de bouwtechnologie ‐ I. WOUTERS 3
Architectuurgeschiedenis 3: kritiek en actualiteit ‐ I. BERTELS 3
Deontologie, bouwwetgeving en beroepspraktijk ‐ G. CNUDDE 4
Masterproef ‐ J. LINDEKENS 24
Pathologie van constructies ‐ G. ROWIES 3

Profiel architectonisch ontwerp:
Architectuurtheorie 4 ‐ H. VAN SANDE 3
Computergesteund ontwerpen 3 ‐ N. DE TEMMERMAN 3
Ontwerpmethodiek 5.2 ‐ J. LINDEKENS 4
Ruimtelijke planning 2 ‐ M. MARTENS 4

Profiel bouwtechnisch ontwerp:
Elektrische installaties: achtergronden, ontwerp en berekening ‐ J. DECONINCK 4
Licht‐ en verlichtingstechniek: dagverlichting in gebouwen ‐ P. ROMBAUTS 3
Stabiliteit der bouwwerken 3: eindige elementen methode ‐ F. GHYSSAERT 3
Verwarming en klimaatbeheersing: installatietechnisch ontwerp ‐ F. DESCAMPS 4

Keuzevakken (9 SP)  9

TOTAAL: 60

MASTER IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 

Eerste jaar (4 IA)    (2007‐2008)

Tweede jaar (5 IA)    (2008‐2009)
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ALUMNUS
2014 Iven VERVOORT
Interview uitgewerkt door Mieke Vandenbroucke

Facts & Figures 
Geboortejaar: 1991
Huidige woonplaats: Tielen (Kasterlee)
Afstudeerjaar: 2014
Aantal medestudenten: 40
Favoriete vak: Design of steel structures 
Favoriete architectuurreis: Bregenz en Bazel tijdens ULB-jaar
Niet-werkgerelateerde interesses: Voetbal en tuinieren.

Alumnus 2014 aan het woord
Iven heeft, ondanks het feit dat hij tot de jongste generatie 
ingenieur-architecten van de reeks behoort, al behoorlijk 
wat ervaring. Zo studeerde hij niet alleen aan de VUB, 
maar opteerde hij er voor om in het derde jaar de lessen 
aan de ULB te volgen en zal hij dit jaar afstuderen als één 
van de eerste lichtingen van het BRUFACE-programma.

Mijn keuze om ingenieur-architect te worden ging niet 
over één nacht ijs. Ik twijfelde lang tussen bouwkunde en 
architectuur en koos finaal voor de opleiding burgerlijk 
ingenieur-architect, omdat deze een gemeenschappelijke 
basis met bouwkunde aanbiedt en toch ook het ontwerpluik 
sterk benadrukt. De opleiding biedt ook de mogelijkheid om 
later meer specifiek voor een technische of ontwerpcarrière 
te gaan. De combinatie van ontwerpprojecten, 
materialenleer en constructieberekening is erg boeiend! 
Dit wordt erg gestimuleerd binnen de opleiding, niet alleen 
in de cursussen en ateliers, maar bijvoorbeeld ook tijdens 
de architectuurmaand. Ik won ook samen met enkele 
medestudenten de wedstrijd tijdens de Architectuurmaand 
van 2011. We moesten onder andere een zo groot mogelijke 
overspanning maken met touwen en bamboestokken 
volgens het tensegrity-principe.
In het derde jaar besliste ik om de kans te grijpen en een 
jaar aan de ULB te studeren en op die manier mijn Frans bij 
te schaven. Grote verschillen met de VUB-opleiding heb ik 

niet ondervonden. Misschien zijn de oefeningensessies wat 
chaotischer en zijn de cursussen er sterker op de praktijk 
gericht. Tijdens dat jaar ontwierp ik ook mijn favoriete 
ontwerp, namelijk een ‘Design Centrum’ in het hartje 
van Brussel. Aan de ULB ontdekte ik ook mijn favoriete 
uitgaansplek: ‘Het Jefke’. Je weet op voorhand dat je 
doorweekt van het bier buiten komt, maar de sfeer is er 
geweldig. Verder ga ik voornamelijk naar TD’s in Luigi’s 
café, in de tent of in de BSG-zaal. 
Maar op dit moment gaat de meeste tijd naar mijn 
meesterproef, waarin ik me verdiep in de mogelijkheden 
om de milieu-impact tijdens de constructiefase van stalen 
bruggen en gebouwen te beperken. Dat levert soms wel 
eens zwaardere momenten op, maar de goede sfeer onder 
de medestudenten en een beetje humor maken het allemaal 
wel weer aangenamer: een dag niet gelachen is immers een 
dag niet geleefd! Nu het laatste jaar is ingezet, denk ik ook 
al na over mijn leven na de VUB. Op dit moment wil ik graag 
verder werken in de richting van mijn meesterproef en me 
specialiseren in het berekenen van constructies door onder 
meer praktische ervaring op te doen in een stabiliteitsbureau 
om zo op langere termijn als projectleider aan de slag te 
gaan of een eigen studiebureau op te richten.

Iven Vervoort 
tijdens de workshop 
Architectuurmaand. 2011.
(Coll. ARCH).
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VAK SP

Beeld, vorm en kleur 1 ‐ N. DE TEMMERMAN 4
Bouwtechnologie 1 ‐ I. WOUTERS 4
Chemie: Structuur en transformaties van de materie ‐ R. WILLEM 6
Geschiedenis van de stedenbouw ‐ I. BERTELS 3
Informatica ‐ J. TIBERGHIEN 4
Logica en wetenschapsfilosofie ‐ J. VAN BENDEGEM 4
Mechanica 1 ‐ D. LEFEBER 5
Ontwerpmethodiek 1 ‐ N. DE TEMMERMAN 12
Wiskunde: Calculus, meetkunde en lineaire algebra ‐ M. SIOEN 15

TOTAAL: 57

VAK SP

Architectuur‐en techniekgeschiedenis 19de en 20ste eeuw ‐ I. BERTELS 3
Architectuurtheorie ‐ I. BERTELS 3
Beeld, vorm en kleur ‐ A. VERDONCK 3
Bouwtechniek 2: Skeletbouw ‐ H. VAN SANDE 4
Computergesteund ontwerpen ‐ M. MOLLAERT  4
Fysica: Elektromagnetisme ‐ J. DANCKAERT 3
Licht‐en verlichtingstechniek: grondslagen elektriciteit, licht en visuele omgeving ‐ P. ROMBAUTS 7
Materiaalkunde ‐ H. TERRYN 4
Mechanica 2 ‐ D. LEFEBER 4
Mechanica van materialen, vloeistoffen en constructies ‐ D. VAN HEMELRIJCK 5
Ontwerpatelier 2: Habitat en erfgoed ‐ A. VERDONCK 12
Thermodynamica ‐ L. PEETERS 3
Wiskunde: voortgezette analyse ‐ S. CAENEPEEL 6

TOTAAL: 61

VAK SP

Analyse van constructies: inleiding stabiliteit ‐ T. TYSMANS 5
Bouwmaterialen ‐ H. TERRYN & J. WASTIELS 5
Bouwtechniek: installaties ‐ H. VAN SANDE 3
Building physics ‐ G. VAN MOESEBEKE 5
Elasticiteit en sterkteleer ‐ H. SOL 4
Elektrische installaties: grondslagen van elektrische installaties in gebouwen ‐ J. DECONINCK 4
Form‐active structures ‐ M. MOLLAERT 4
Histoire de l'architecture ‐ S. VANBEVEREN (ULB) 4
Ontwerpatelier: Stad en architectuur ‐ H. APELT 12
Ontwerpen van constructies ‐ W.P. DE WILDE 5
Ruimtelijke planning ‐ M. MARTENS 3
Soil mechanics ‐ B. FRANÇOIS (ULB) 5
Theoretische reflecties over de architectuur van de stad ‐ G. DE BLOCK 3

TOTAAL: 62

Tweede jaar (2 IA)   (2010‐2011)

Derde jaar (3 IA)   (2011‐2012)

BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 

Eerste jaar (1 IA)    (2009‐2010)
VAK SP

Bouwakoestiek ‐ S. VANLANDUIT 3
Capita selecta in de architectonische ingenieurswetenschappen ‐ I. WOUTERS 3
Design of concrete structures ‐ J. VANTOMME 5
Design of steel structures ‐ W. HOECKMAN 5
Design studio sustainable design I/II ‐ S. BECKERS & H. VAN SANDE 8 + 8
Energy performance of buildings ‐ F. DESCAMPS 6
Licht‐en verlichtingstechniek: licht, visuele omgeving, domotica ‐ P. ROMBAUTS 4
Parametrisch ontwerp van transformeerbare constructies ‐ N. DE TEMMERMAN 5
Ruimtelijke structuren: ontwerp en analyse ‐ M. MOLLAERT 5
Structurele renovatietechnieken ‐ I. WOUTERS 5
Theoretische reflecties over monumentenzorg, reconversie en duurzaamheid ‐ I. BERTELS 3

TOTAAL: 60

VAK SP

Bouwpraktijk ‐ N. DECLERCK 5
Low energy design for sustainable buildings ‐ F. DESCAMPS 4
Masterproef architectonische ingenieurswetenschappen ‐ J. LINDEKENS 24
Ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek ‐ M. MARTENS 3

Keuzevakken (24 SP) 24

TOTAAL: 60

COURSE SP

Capita selecta in architectural engineering research ‐ I. WOUTERS & R. DEVOS 3
Design of concrete structures ‐ J. VANTOMME 5
Design of steel structures ‐ W. HOECKMAN 5
Design studio sustainable design I/II ‐ S. BECKERS & H. VAN SANDE 8 + 8
Energy performance of buildings ‐ F. DESCAMPS 6
Parametric design and transformable structures ‐ N. DE TEMMERMAN 5
Spatial structures: design and analysis ‐ M. MOLLAERT & L. DE LAET 5
Structural renovation techniques ‐ I. WOUTERS 5

Elective courses (10SP) 10

TOTAL: 60

COURSE SP

Architectural engineering and construction project management ‐ Y. RAMMER  5
Daylighting in buildings ‐ P. ROMBAUTS 3
Design project competition ‐ P. BOUILLARD  3
Low energy design for sustainable buildings ‐ F. DESCAMPS 4
Master thesis architectural engineering ‐ J. LINDEKENS, L. NEY & S. MEYRANT 24

Elective courses (21 SP) 21

TOTAL: 60

BRUFACE: MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING

First Master (4 IA)    (2012‐2013)

Second Master (5 IA)    (2013‐2014)

MASTER IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 

Eerste jaar (4 IA)    (2012‐2013)

Tweede jaar (5 IA)    (2013‐2014)
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BRUFACE
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Geen opleiding zonder studentenvereniging. De 
Polytechnische Kring (PK) is dan wel de officiële studenten-
vereniging van de faculteit Ingenieurswetenschappen, 
maar naarmate de opleiding burgerlijk ingenieur-
architect zijn eigenheid begon te ontplooien, groeide 
bij de studenten de nood om zich te profileren. Het was 
toenmalig praktijkassistent José Depuydt die in 1992 
zijn schouders zette onder Pantheon, een vereniging voor 
studenten burgerlijk ingenieur-architect, als onderdeel van 
de PK, om “tegemoet (te) komen aan de specifieke noden 
van de ingenieur-architecten”. De naam verwijst naar het 
meester-bouwwerk in Rome: een synthese van de Grieke 
schoonheidsbeginselen en de ingenieurskunde. 
Aan die ‘specifieke noden’ werd in eerste instantie tegemoet 
gekomen door het stimuleren van het cultureel bewustzijn, 
onder meer door de organisatie van zaterdagwandelingen 
in Brussel, het tentoonstellen van studentenprojecten 
en bezoeken aan tentoonstellingen, theater- en 
filmvoorstellingen. Zeker niet minder belangrijk was de 
ondersteunende rol die Pantheon vervulde in het onderwijs: 
in een vakgroep en opleiding die toen slechts op drie 
voltijdse medewerkers beroep kon doen en niet eens over 
een officieel secretariaat beschikte, is een georganiseerde 
en vooral gemotiveerde studentenvereniging goud waard. 
Van communicatie, kopieën, kalken en koffievoorziening 
over onderwijsevaluatie tot concrete ondersteuning van 
opleidingsinitiatieven zoals ontwerpwedstrijden, de 
architectuurweek of het jaarboek: de vereniging engageerde 
zich voor de opleiding. Drie van deze initiatieven zijn na al 
die jaren nog steeds vaste waarden in het ruime kader van 
de opleiding: de openingsreceptie, de architectuurmaand 
en de architectuurreis. 

Pantheon

Een analyse van het archief laat toe een blik te werpen op 
de activiteiten en verantwoordelijkheden van Pantheon 
doorheen de jaren. Een opruimactie in 1999 maakt echter 
dat die blik maar goed 14 jaar terug reikt. In de bijgevoegde 
grafiek zijn de verschillende activiteiten en diensten die 
Pantheon in deze periode organiseerde per jaar uitgezet. 
Omdat het organiseren van een bal een andere tijds- en 
personeelsinvestering vraagt dan het aankopen van koffie, 
heb ik als ervaringsdeskundige (ex-penningmeester) een 
singuliere expertweging hierop toegepast - de beperkingen 
van het archief en de aard van het onderwerp maken evenwel 
dat de wetenschappelijke robuustheid van het resultaat 
genuanceerd kan worden. 

De activiteiten zijn onder te verdelen in drie voorname 
categorieën: cultuurgewenning, studentendiensten en (teer-)
feesten. Hoewel het versterken van de culturele eigenheid 
van de toekomstige ingenieur-architecten oorspronkelijk 
een van de kerntaken van Pantheon was, is dit in de periode 
1999-2012 – op wat filmavondjes na – volledig teruggeplooid 
op de bovenvermelde openingsreceptie, architectuurmaand 
en -reis. Ook de diensten voor studenten zijn minder 
belangrijk geworden naarmate de vakgroep, de faculteit 
en de universiteit groeiden en de professionalisering zich 
doorzette: het beheer en de verspreiding van analoge en 
digitale documenten wordt minder makkelijk uitbesteed dan 
voorheen, en ook onderwijsevaluaties en klachten worden 
nu vooral op universitair en facultair niveau behandeld. 
De terugval van het aantal activiteiten ter ontwikkeling 
en ondersteuning van de opleiding werd voornamelijk 
opgevangen door een niet onbelangrijke focus op feesten en 
tafelen – gezellige avonden waar studenten, personeel en 
alumni van de faculteit konden socializen. 

De pieken en dalen in de grafiek geven de kwetsbaarheid 
van een kleine studentenvereniging weer. Pantheon was 
structureel afhankelijk van de vakgroep, maar steeds minder 
noodzakelijk voor het ondersteunen van de opleiding. De 
grootste invloedsfactor is waarschijnlijk de ruimte waarin 
de opleiding – en dus ook de vereniging – gehuisvest is. Het 
atelier boven de ijskelders was een perfecte incubatieruimte 
voor een nieuwe bloei; de verhuis naar gebouw K en 
vooral de strengere universitaire regelgeving rond koken 

DE GESCHIEDENIS EN 
TOEKOMST VAN PANTHEON
 
PIETER HERTHOGS

Deze tekst is voornamelijk 
gebaseerd op het 
archiefmateriaal van 
Pantheon, waaronder 
rapporten, verslagen, 
kasboeken en posters, 
aangevuld met informatie van 
vroegere bestuursleden van 
Pantheon (waaronder ikzelf). 
Het archief van de eerste 
acht jaren is verloren gegaan 
– de beschrijving van deze 
vroege periode is gebaseerd 
op de toespraak van José 
Depuydt ter gelegenheid van 
15 jaar Pantheon in 2007.
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en feesten in universiteitsgebouwen 
waren nefast voor de bourgondische 
activiteiten en het spijzen van de kas. 
Ook academische beslissingen zoals 
het invoeren van het semestersysteem 
en de BaMa-structuur, zorgden ervoor 
dat Pantheon veranderingen moest 
doorvoeren. Bovendien komt er 
natuurlijk ook sleet op oude formules. 
Het is niet uitzonderlijk dat een 
vereniging met een sterk fluctuerend 
aantal leden – soms een vijftal, bij 
momenten meer dan twintig – en 
een gemiddelde bestuurscontinuïteit 
van iets meer dan een jaar zulke 
uitdagingen niet altijd even vlot kan 
opvangen.

Na twintig jaar was het tijd voor 
verandering. In het academiejaar 
2012-2013 werd Pantheon bru:tecture, 
met als uitgangspunt het geven van 
een nieuwe impuls met betrekking 
tot architectuurcultuur, ervaring 
en kennis buiten de lijnen van de 
typische studeeromgeving. De naam, 
een samentrekking van ‘Brussels’ en 
‘architecture’, legt de nadruk op het feit 
dat Brussel een ideale biotoop is voor 
dergelijke culturele exploratie. Hoewel 
het nog zoeken is naar de beste manier 
om studenten warm te maken voor 
extracurriculaire activiteiten en naar 
een plaats in relatie tot de vakgroep 
en de opleiding, trekt bru:tecture 
overtuigend weer op gang.

Pantheon
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In 2003 ontstond de eerste nauwe samenwerking 
met de ingenieursfaculteit van de ULB op het vlak 
van gemeenschappelijk onderwijs. Toen werd een 
gemeenschappelijke optie Lucht- en Ruimtevaart opgericht 
binnen de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek. 
De voertaal was uiteraard het Engels. Enkele jaren later 
volgde de opleiding Chemie-Materialen met een reeks 
gemeenschappelijke vakken. 
De positieve ervaring met deze samenwerking, zowel bij 
personeel als studenten, leidde tot de ambitie om een stap 
verder te gaan. Dit voorstel werd op de ULB positief onthaald 
en op korte tijd lagen de eerste schetsen op tafel van de ‘Brussels 
Faculty of Engineering’ of kortweg BRUFACE. Tot nader order 
is deze ‘faculteit’ geen rechtspersoon, maar staat het voor 
het gezamenlijk ULB-VUB project dat als bedoeling heeft 
gezamenlijk masteropleidingen in het Engels te organiseren.
Het voorstel werkte aanstekelijk, want na enkele maanden 
bleken niet minder dan vijf van onze tien masteropleidingen 
aan beide zijden gewonnen om in deze boot te stappen. Het 
opzetten van BRUFACE heeft vervolgens heel wat werk 
gevergd om de wettelijke en administratieve hindernissen te 
overwinnen. Beide gemeenschappen zijn op onderwijsvlak 
en financiering immers zeer sterk uiteengegroeid, en in 
Vlaanderen is het bijna moeilijker om een interregionaal 
project op te zetten dan een internationaal. 
Na finale goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 
in mei 2011 door beide Raden van Bestuur gingen op 19 
september van datzelfde jaar vier opleidingen van start: 
Architectuur, Bouwkunde, Scheikunde-Materialen en 
Werktuigkunde-Elektrotechniek. Eigenlijk moeten wij eerder 
spreken over:  Master of Science in Architectural Engineering, 
Master of Science in Civil Engineering, Master of Science 
in Electromechanical Engineering en Master of Science in 
Chemical and Material Engineering.  In 2012 komt de Master 
of Science in Engineering: Electronics and Information 

BRUFACE

Technology het BRUFACE verhaal vervoegen. Uiteraard heeft 
het project kinderziektes, maar die worden geleidelijk aan 
verholpen terwijl de banden onder collega’s groeien, onder 
meer door gemeenschappelijke opleidingsraden en workshops 
(zoals de jaarlijkse ‘BRUFACE Day’). In december 2013 vindt 
voor de eerste maal een gemeenschappelijke faculteitsraad 
plaats, waar alle beslissingen rond BRUFACE gezamenlijk 
worden gewogen en goedgekeurd.

Het Nederlands en het Frans werden in 
dit project niet afgeschaft, maar men kan 
enkel maar vaststellen dat de studenten 
uit beide gemeenschappen massaal 
voor het Engels kiezen. Uiteraard 
leidt dit tot een sterke rationalisering 
in onze onderwijsinspanning, wat de 
kwaliteit enkel maar ten goede kan 
komen. Anderzijds boren wij een nieuwe 
vijver aan: Engelstalig internationaal 
publiek kan nu zonder problemen in 
Brussel komen studeren. Niet alleen 
de opleiding in het Engels, maar ook 
Brussel als multiculturele hoofdstad van 
Europa leent zich daar uitstekend voor. 
Buitenlandse studenten komen immers 
graag naar Brussel waar zij meestal met 
hun Engels en hun cultuur zeer goed 

terecht kunnen. De ambitie is om op termijn ca 30% van onze 
studentenpopulatie uit het buitenland te betrekken.
BRUFACE is een beetje ‘back to the roots’. Wij komen van 
de ULB en wij gaan terug naar de ULB. De taal heeft ons 
gescheiden na 1968, en het is de (Engelse) taal die ons terug 
bij elkaar brengt. Het zou immers te gek zijn om niet samen 
te werken, als je bedenkt dat wij binnenkort aan beide zijden 
Masters in het Engels gaan doceren op nog geen tweehonderd 
meter van elkaar. Jawel:  tweehonderd meter!  Het grootste 
deel van de ULB-faculteit verhuist immers van de oude ‘Square 
G’ op Campus Solbosch naar de Campus de La  Plaine: haast 
letterlijk naast onze deur.  Het is een niet te missen kans om 
met minder middelen meer te bereiken via het bijeenbrengen 
van peperdure laboratoria (net zoals wij reeds deden met de 
Erasmushogeschool), les geven aan grotere groepen, en op 
korte termijn meer onderzoeksoutput te realiseren.
See you in Brussels!

THE BRUFACE 
FACULTY OF ENGINEERING
 
JACQUES DE RUYCK, VUB BRUFACE coordinator

De taal heeft ons 

gescheiden na 1968, en 

het is de (Engelse) taal 

die ons terug bij elkaar 

brengt. 
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Johan Baele

Gino Baron

Willy Baeyens

Willy Bauwens

Steven Beckers

Inge Bertels

Philippe Bouillard

Svend Bram

Armand Broucke

Alfons Beukens

Stefaan Caenepeel

Albert Cardon

Jan Cornelis

Griet Cnudde

Thomas Coomans de Brachène

Gustaaf Cornelis

Frieda Dambre - Van Tyghem

Jan Danckaert

Wouter Davidts

Greet De Block

Iris De Graeve

Kristel De Myttenaere

Jacques De Ruyck

Florimond De Smedt

Niels De Temmerman

Willy Patrick De Wilde

André De Wint

Dirk De Meyer

Jacques De Ruyck

Willy Bauwens
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José Depuydt

Freddy Delbaen
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Rika Devos

Paul Eeckman

Georges Eisendrath

Bertrand François

Marcel Geivaerts

Frederik Ghyssaert

Marcel Gielen

Guy Huybrechts

Hendrik Hendrickx

Charles Hirsch

Wim Hoeckman

Paul Janssens

Robert E. Jonckheere

Edward Keppens

Patrick Kool

Jeanine Lambrecht

Jan Lemeire

Jonas Lindekens

Gaston Maggetto

Marc Martens

Marijke Mollaert

Dirk Lefeber

Filip Descamps

Hugo Decleir
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Patrick Rombauts

Philippe Ronsmans

Evelin Rottke

Guy Rowies

Mark Sioen

Philippe Samyn

Ilse Scheerlinck

Yves Schoonjans

Rosette S’Jegers

Hugo Sol

Gert Sonck

Oscar Steenhaut

Benvenuto Steenstra

Jacques Tiberghien

Tine Tysmans

Jean Paul Van Bendegem

Paul Van de Putte

Herman Terryn

Lincy Pyl

Jacques Nagels

Gustave Moussiaux
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Hera Van Sande
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Ludwig Van Wilder

Gerard Van Zeijl

Stéphane Vanbeveren

John Vantomme

Francis Vanden Heuvel

Georges Vandewiele

Steve Vanlanduit

Ann Verdonck

Jean Vereecken

Irina Veretennicoff

Richard Vermuyten

Samuel Wajc

Rudolph Willem

Ine Wouters

Jan Wastiels

Bart Van Kerkhove

Gaëtan Van Dijck

André Van der Beken

Willy Van Der Meeren
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Younes Abdelrahman
Dorien Aerts

Lara Alegria Mira

Sven Beeckmans

Tom Baelus

Thierry Berlemont

Stijn Brancart

Stefan Braun

Britt Christiaens

Quentin Collette

Evi Corne

Michael de Bouw

Lars De Laet

Niels De Temmerman

Nicolas Declerck

Karel De Wilde

Wim Debacker

Niklaas Deboutte

Friedl Decock

Liesbeth Dekeyser

José Depuydt

Magali Du Four

Stijn Elsen

Waldo Galle

Yves Govaerts

Henning Gramke

Laurent Guldentops

Jurgen Haase

Sven Hebbelinck

Jeroen Engelen

Charlotte Goovaerts

Zhaleh Hedayat

Hendrik Hendrickx

Caroline Henrotay
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Tim Hoebeek

Vincent Jaspaert

Aushim Koumar

Jonas Lindekens

Leen Lauriks

Pieter Hertoghs

Tine Moens

Marijke Mollaert

Anne Paduart

Geert Pauwels

Silke Puystiens

Johan Raman

Jan Roekens

Kelvin Roovers

Maarten Van Craenenbroeck

Yves Schoonjans

Gert Somers

Jeroen Theuns

Stephanie Van de Voorde

Maaike van der Tempel

Thomas Van Der Velde

Tom Van Mele

Tinneke Van Thienen

Filip Vanhaverbeke

Sara Wermiel

Ann Verdonck

Aline Vergauwen

Koen Verswijver

Caroline Voet

Lisa Wastiels

Mieke Vandenbroucke

Kenny Verbeeck

Els Mels

Ine Wouters
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Lichting 1984 (4)
TOMMELEIN Iris 
MOLENSTRA Nadia 
DASCOTTE Eddy 
CORTVRIEND Tom 

Lichting 1985 (1)
CECAT Patrick 

Lichting 1986 (1)
CEUSTERS Elisabetha 

Lichting 1987 (5)
FAIGNET Stephane 
MASY Guy 
NYS Charlotte 
NYS Peter 
VAN BEVER Carine 

Lichting 1988 (4)
ANTOINE Adeline 
BIJNENS Els 
CAERS Koenraad 
WILLAERT Ann 

Lichting 1989 (2)
STOUFFS Rudi 
THIELENS Dag 

Lichting 1990 (1)
COLSON Guy 

Lichting 1991 (2)
HAEGEMAN Jan 

Lichting 1992 (1)
MLECNICK Erwin 
GEERAERTS Dirk 

Lichting 1993 (3)
CHRISTIAENS Peter 
MANS Ilka 
MASURE Anne-Lore
 
Lichting 1994 (2)
BOEYNAEMS Hans 
GOOSSENS Mark 

Lichting 1995 (4)
DENS Wim 
VAN WICHELEN Sven 
VANDERSTRAETE Bart 
ROOTHAER Patrick 

Lichting 1996 (12)
ASNONG Kristien 
CAMMERMAN Filip 
D’HESPEEL Benny 
DECAT Michel 
DONCKERWOLKE Katrien 
GHYSSAERT Frederik 
MARTIN Michel 
PARISEL Kimi 
ROMMENS Filip 
VAN HIMBEEK Willem 
VAN HOUCKE Hannelore 
WOUTERS Ine 

Lichting 1997 (13)
BILMANS Kris 
CUYPERS Jan 
DE METS Tim 
GENERE Alick 
HEBBELINCK Sven 
KUNNEN Karl 
MONNISSEN Mario 
MOONS Tom 
SCHERLIPPENS Freya 
STOUFFS Inge 
TROOST Olivier 
VANDENRUL Danny 
VERHASSELT Bart 

Lichting 1998 (17)
BOELAERT Filip 
BROUWERS Kim 
CORNU Christophe 
CROES Kim 
DE WILDE Karel 
DE WOLF David 
DECLERCK Nicolas 
EDELSTEIN Alain 
HEMERYCK Christophe 
HERMANS Yoeri 
LINDEKENS Jonas 
PAUWELS Isabelle 

SIBIEL Bart 
VAN CROMBRUGGEN Els 
VERHAEGHE Frederik 
VERVLOESEM Heidi 
VRIELINCK Joris 

Lichting 1999 (15)
BREYNAERT Nele 
COOMANS Marnix 
DE CALUWE Jik-Sang 
DECRICK An 
FABRI Kim 
FRANCK Ivan 
GOOVAERTS Anneleen 
KERREMANS Mathias 
PLASMAN Kristel 
REPER Angelique 
STESSELS Sigrid 
VANROSSUM Ilse 
VERMEERSCH Frederic 
WILLEMSENS Gert 
WYLOCK Sven 

Lichting 2000 (16)
BAUWENS Vic 
BORNAUW Jörgen 
DE COCK Frédéric 
FOGEL Bobby 
GIJSEMANS Paul 
GROOTEN Lina 
HEREMANS Pieter 
HOLLANDER Sarah 
LAFORCE Pepijn 
LAROU Stefanie 
SCHELCK Liesbeth 
SMEKENS Wim 
VAN DEN BRANDE Katleen 
VAN DEN WIJNGAERT Wendy 
VREVEN Gwen-Marc 
ZEGERS Helene 

Lichting 2001 (18)
BERNAR Sara 
COOLS Chris
DEPOORTER Katrien
GRAMKE Henning
HEIRMAN Tim
MOENS Tine

SMITS Arwen
SORGELOOS Ralph
VAN DONGEN Ellen
VAN STEIRTEGHEM Jan
VANDER MYNSBRUGGE Joke
VANDERMOT Ilse
VANGEEL Els
VANHOVE Bart
VANWEDDINGEN Daniel
VASILIADIS Kosmas
VASTESAEGER Jan
VEROEVEREN Liesbet

Lichting 2002 (17)
BUYL Chantal
CALLUY Tim
CROCKAERTS Peter
DE BOLSTER Ellen
DE KETELAERE Els
DEMAESELEER Jo
DE TEMMERMAN Niels
DIERICKX Annelies
HAELTERS Kris
ROELS Jelle
ROOBAERT Frank
SOMERS Gert
VALCKENBORGH Sam
VAN BOECKEL Roan
VAN DEN WIJNGAERT Sam
VANDER MIJNSBRUGGE Jelle
VAN HAUDENHUYSE Siegfried

Lichting 2003 (17)
BAUWENS Dick
BERGIERS Roel
BLOCK Philippe
BRISARD Nele
DEBACKER Wim
DE BOUW Michael
DELORGE Tom
DE MUYNCK Carol
DE TURCK Koenraad
ENGELEN Jeroen
HENROTAY Caroline
JANSEN Wim
LEPEZ Bjorn
VAN BONT Kristien
VAN MELE Tom

Alumni 1984 - 2013
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VAN SCHUERBEEK Stijn
WATTEL François

Lichting 2004 (15)
ASPEELE Bert 
COBBAERT Joke 
DESCHEEMAEKER Kristof 
DHONDT Emily 
FRENANDEZ GUTIERREZ Felipe 
LUYS Arne 
NIEUWENHUYSEN Joni 
POPELIER Mario 
PRIEUS Sabrina 
VAN DER VELDE Thomas 
VAN ITTERBEECK Petra 
VERBEECK Kenny 
VERHAERT Isabelle 
VERVOORT Sien 
WASTIELS Lisa 

Lichting 2005 (6)
COOLS Ben
KHAN Sahdia
PEETERS Nele
PEN Gregory
RAMOS PEREIRA Bruno
VAN HOLSBEECK Maaike

Lichting 2006 (18)
DE BONTE Kristof
DE COCK Steven
DE LAET Lars
DECOCK Friedl
DE VOS Steven
DRUYTS Bieke
GAENS Sabrina
GEUENS Jeroen
GEYSENBERGH Lieven
LIETEN Stephanie
MATYN Sepp
MOENS Herman
PADUART Anne
RAMAULT Carla
REMY Olivier
SPEELMAN Reinout
TIMMERMANS Debbie
VAN LOO Ouchy

Lichting 2007 (16)
BAELUS Tom
BERVOETS Sarai
BUFFELS Ellen
CHEUNG Yao Ting
DESMET Deborah
ELSEN Stijn
GERAERTS Jelle
KEMPKES Suzy
LAURIKS Leen
VAN DER TEMPEL Maaike
VAN DER VEEKEN Hellen
VANDER VOORDE Anke
VANTOMME Lore
VERSCHUEREN Natalie
VERSWIJVER Koen
WEINS Emilie

Lichting 2008 (12)
ALDERWEIRELDT Joerie
BEYL Marijke
FILICIC Nicolas
MEYERS Kris
PHILIPS Rafaël
ROUSSEL Katrien
TOUFALI Moustafa
VANDEN BAVIÈRE Francis
VANDENDRIESSCHE Sander
VANHOUTTE Marijn
VERHEYLEWEGHEN Lore
MICHIELS Igor

Lichting 2009 (12)
BEECKMANS Sven 
BRUCH Agaat 
DEKEYSER Liesbeth 
GEUDENS Ken 
HERTHOGS Pieter 
KEGELS Els 
MEERT Jago 
MELSENS Sara 
PIERARD Florence 
VAN DEN BRANDE Natasja 
VAN ERTVELDE Nienke 
WILS Bart 

Lichting 2010 (22)
AERTS Dorien 
ANASTASIADES Kostas 
BULINCKX Haike 
CEUPENS Dries 
CHRISTIAENS Britt 
DE BO Brecht 
DEPOORTER Iris 
ERNULT Katja 
ERYÜRÜK Zehra 
LEFEBER Michael
LIEKENS Eleen 
PANNEELS Nick 
RICHARDSON James 
ROEKENS Jan
RUYS Emilie 
SOMERS Liese 
VAN DE VELDE Dieter 
VAN GAEVER Romy 
VANHEE Hannah 
VAN THIENEN Tinneke 
VAN WALLEGHEM Patrick 
ZENNER Kitty 

Lichting 2011 (27)
BARTHOLOMÉ  Kevin 
BELMANS Bert 
BIGARÉ Emilie 
BUTS Glen 
CERANOGLU Dilek 
CLAES Sanne 
DEBOECK Nina 
DEMYTTENAERE Karen 
DETEMMERMAN Pieter 
FRANCK Pieterjan 
HARNACK Katerina M.A. 
HEIRBAUT Sye Nam 
ISLAMAJ Esma 
KAYA Ipek 
MEERSCHAUT Caroline 
PEETERS Haaike 
SLOCK Pieter 
SMOUT Lieve 
SNOECK François 
SUZUKI Yuki 
VANDENBROUCKE Mieke 
VANDERLINDEN Heikki 
VENETSANOS Alexandros 

VERGAUWEN Aline 
VERWIMP Evy 
VLEMINCKX-HUYBENS Milena 
WALRAVENS Sien 

Lichting 2012 (12)
BLAKÇORI Dafinë 
DE WOLF Catherine 
FORTUIN Karolien 
GOVAERTS Yves 
PAUWELS Vitja 
PUYSTIENS Silke 
ROOVERS Kelvin 
VAN CRAENENBROECK Maarten 
VAN DAELE Ruben 
VEREECKE Valentine 
VERSCHOOREN Helmut 
VREBOS Hanne 

Lichting 2013 (21)
BACKX Inez 
BLONDEEL Evelyn
BOSGAERD Wendy 
BRANCART Stijn
CARNIER Laurent
CHERRADI Ikram
DE MEY Dorien 
DE TIMARY VANDEN BER Simon 
DEPRINS Evelien 
DERKINDEREN Roel
GOOVAERTS Charlotte 
HEYVAERT Elleke 
LANGHENDRIES Charlotte 
LIMBOURG Vincent 
MOEYS Katrien 
ROBERT Alexandre 
SCHELLENS Maarten 
SELS Nicolas 
VANWALLEGHEM Cas
VERBEKE Stéphanie 
YAP An Li
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