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TED lezing

Magical houses, 
made of bamboo
Info verteller:

De presentatie wordt gegeven door

Elora Hardy ze is een Canadese

ontwerpers. Ze is opgegroeid in Bali en

haar ouders waren zelf kunstenaars.

Zelf is ze bekend geworden door het

ontwerpen van een gemeenschap van

bamboe huizen in Bali. Ook heeft prints

ontworpen voor Donna Karan. Ze gaf

haar eerste TED presentatie in 2015

over bamboe, die mij heel interessant

leek en goed vond voor deze opdracht.

Ze startte haar presentatie dat haar

mama vroeg waar ze in wou wonen later

en ze zei dat ze graag in een elfenhuisje

wou wonen. Uiteindelijke bouwde haar

mama dit voor haar.

In Bali bouwt ze grote en kleine huizen

van bamboe. Bamboe is wild gras dat

groeit op onvruchtbaar land, diepe

ravijnen en in bergwanden. Het leeft

van regenwater, bronwater en zonlicht.

Er zijn zond de 1450 soorten. Door haar

vader is ze beginnen bouwen met dit

materiaal. De treksterkte is zoals die

van staal en heeft de druksterkte van

beton. In rekening houdend dat bamboe

hol en licht is dat gedragen kan worden

door enkele mannen.

Ze hebben een hele school gebouwd uit

bamboe die de green school heet. In

2010 heeft ze samen met de bouwers

van de school IBUKU of te wel Mijn

mooie aarde opgericht. Met ontwerpers,

architecten, ingenieurs en arbeiders

proberen ze een nieuwe manier van

bouwen te creëren. 4



In totaal hebben ze nu ongeveer 50

unieke bouw werken gemaakt in Bali

bijvoorbeeld huizen, de school, een

restaurant met een openlucht keuken

en een brug van 22 meter lang over een

rivier.

Bouwen met bamboe is natuurlijk geen

nieuwe uitvinding. Het wordt al 1000

jaren gebruikt in tropische regio’s. Maar

doordat bamboe toen nog niet

beschermt werd tegen insecten zijn de

meeste bouw werken vergaan. Hiervoor

hebben ze een oplossing bedacht

waardoor mensenlevens mee gaat. Ze

veranderen bamboe in een bruikbaar

bouwmateriaal door het te behandelen

met Borax dat een natuurlijk zout is.

Ze vindt het heel belangrijk dat je er

iets bijzonder mee maakt om mensen te

inspireren. Eerst ontwerpen ze in 3D, ze

maken structurele modellen en

maquettes op schaal van hetzelfde

materiaal dat ze later ook gaan

gebruiken voor het huis. Dan gaan ze

met kleine meetlatjes de palen meten

en nemen ze de beste bamboe paal die

er bij past. Om al dit bij elkaar te

houden gebruiken ze stalen bouten of

hand gemaakte bamboe pinnen.

Haar conclusie op het einde is dat ze er

nog een lange weg te gaan is en er nog

veel te leren valt maar dat ze zeker weet

dat je met creativiteit en toewijding,

schoonheid comfort kunt creëren, veilig

en luxe van materiaal dat terug blijft

groeien.

De lezing was heel interessant. Ik wist

niets over bamboe ook niet dat je er zo

een grote huizen mee kunnen gebouwd

worden. Natuurlijk kan dit alleen in de

warme tropische landen. Het zou wel

cool zijn om ooit zo een bamboe huis te

mogen ontwerpen of samen te bouwen

met de mensen van daar.

Het was aangenaam om naar deze

spreker te luisteren af en toe maakte ze

er een grapje bij waardoor haar verhaal

heel luchtig was. Al haar informatie dat

ze wou overbrengen was ook heel

duidelijk geen te moeilijke worden.
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TED lezing 2 
floating cities the lego house and ot het 
architectural forms of the future

De spreker Bjarke Ingels is een Deense architect

geboren op 2 oktober 1974. In 2006 richtte hij

het bedrijf Bjarke Ingels Group op waar er nu 400

medewerkers werken.

Zijn bekendste projecten zijn het hoofdkantoor

van Google, de Superkilen park en de Amager

Resaurce Center. Hij heeft ook verschillende

architectuurwedstrijden gewonnen.

De lezing ging vooral over zijn projecten over heel de

wereld. Hij spreekt over de Lego Home of the Brick,

technieken voor overstromingen tegen te gaan in

Manhattan en eventueel in andere steden en ook over

hypermoderne floating city’s.

Voor de opdracht van the Lego Home of the Brick.

Heeft hij een maquette gemaakt uit Lego. Hij zegt dat

Lego geen speelgoed is maar een tool voor dat

kinderen een eigen wereld te kunnen creëren en die

wereld door middel van spel te bewonen. Geïnspireerd

door Lego hebben ze sociaal woningen gebouwd in

Kopenhagen.

Het coolste gebouw vond ik de afvalenergiecentrale.

Het is de schoonste afval fabriek ter wereld er komen

geen gifstoffen uit de schoorsteen. Op deze fabriek

hebben ze een skipiste gebouwd wat echt een leuk

idee is. Ze zouden hier in België ook skipiste moeten

bouwen op fabrieken.
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Hun kleinste project zijn studentenhuizen die

kunnen drijven. Het zijn 9 containers dat ze

op elkaar hebben gestapeld. Er zijn 12

studenten kamers met uitzicht op zee.

Ze gebruiken zonne-energie en de thermische

massa van de zee om het gebouw te

verwarmen. Ook zijn er nog 60 aan het

bijbouwen.

Door de klimaatverandering stijgt de

zeespiegel en komen er veel steden

onderwater te liggen.

Bjarke Ingels heeft hiervoor een geweldig

idee floating city’s. Het zijn eigenlijk grote

steden die op zee drijven. Ze voldoen aan de

Sustainable Development goals. Op dit eiland

produceren we ons eigen energie en moeten

we onze eigen groenten en vis kweken want

veeteelt kan niet op dit eiland daarvoor is er

te weinig plaats. Daarnaast zullen we ons

afval moeten verwerken door te composteren,

recycleren en afval verbranden zoals bij de

fabriek.

De huizen die er op komen zijn redelijk laag

op één eiland kunnen er 300 mensen wonen.

Zijn conclusie op het einde is dat mensen met

hun superkracht kunnen aanpassen en

verandering om vorm te kunnen geven aan

onze toekomst.

Ik vond de lezing heel interessant totaal

anders als de mijn eerste lezing waar het

specifiek over één voorwerp ging. Hier

werden verschillende gebouwen besproken

in één lezing. Ik vond ze stuk voor stuk

interessant en zo verschillend hetgene wat

ze allemaal gelijk hebben is duurzaamheid.

Wat in deze tijd zeer belangrijk is.
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Winterieurlezing

KLARENBEEK - DROS, UNUSUAL AND 
NATURAL DESIGN.

Samen met een paar klasgenoten ben ik

naar de 3de winterieurlezing geweest.

Dit jaar is het de 20ste keer dat ze dit

doen. We zijn naar de lezing geweest

van de Nederlandse Klarenbeek en

Dros, unusual and natural design, Eric

Klarenbeek presenteerde.

De lezing ging over hun bedrijf. Het is

een duurzaam bedrijf dat nieuwe

technologieën ontdekt voor het maken

van plastieken voorwerpen ze willen

graag verandering creëren. Zo gingen

ze in het begin met hun mobiel fabriek

alle visnetten van het strand halen

waarmee ze dunne draden maakten

voor hun 3D-printer. Van dit afval

maken ze kleine vaasjes, dopjes voor op

flessen, ook maken ze grotere

voorwerpen bv. een planten bak van

koplampen en bak voor in het park van

consumenten en industriële plastiek.

Ook ontwikkelen ze nieuwe natuurlijke

manieren om voorwerpen te maken. Ze

gebruiken paddenstoelen, zeewier,

algen en nog veel meer om biologische

plastiek te maken. Ze maken van de

natuurlijke producten dunne “kabels”

die ze dan met een speciale 3D printer

in vormen printen. Al de materialen zijn

composteerbaar omdat er geen plastiek

in verwerkt is alles is natuurlijk.
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Met hun bedrijf gaan ze naar scholen

om hun concept uit te leggen zoals ze

bij ons in deze lezing gedaan hebben. Je

kunt ook als student vragen aan hen

stellen over hun producten en een test

pakket aanvragen om zelf je eigen

materiaal te maken voor bv. een

maquette.

In het begin was het niet gemakkelijk

voor hen om partners te vinden daarom

zijn ze eerst zelf gaan zoeken. Nadat ze

wat bekender waren kwamen er steeds

meer partners bij. Zo hebben ze zelfs

een samenwerking met Swarovski met

een kristal printer. Waar ze kommetjes

en vazen mee maken in speciale

vormen.

Ik vond de lezing heel interessant en

heb veel bijgeleerd over de 3D-printers

en het maken van biologisch plastiek. Ik

ga deze nieuwe informatie zeker

meenemen in de toekomst voor

bepaalde duurzame projecten.
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Gigantisme van Geert Noels

Ik heb het boek gelezen Gigantisme van

Geert Noels. Het boek heb ik gekozen

omdat de titel mij direct aansprak in de

lijst.

De inhoud gaat over gigantisme wat de

titel zegt niet alleen grotere gebouwen

maken maar ook over grotere bedrijven

hebben, de grootste willen zijn en over

de wereldeconomie na de financiële

crisis. Hij stelt ook 10 oplossingen voor

om de gigantisme te temmen en ook

mens en milieu terug een plaats te

geven in de economie. Ze leggen in het

boek verschillende aspecten uit over

gigantisme, het champions league-

effect leggen ze onder andere ook uit.

Het boek heeft me veel meer geleerd

over de wereldeconomie en hoe deze in

elkaar zit. In deze tijd moet het steeds

groter en beter waardoor het milieu, de

mensheid en kleine bedrijven er onder

lijden. We er iets aan moeten doen voor

het te erg wordt. Ik wist eerst niet wat

het Champions league-effect was en nu

wel.

Informatie schrijver

Geert Noels is geboren op 5 september

1967 in Antwerpen. Hij heeft toegepaste

economische wetenschappen gestudeerd.

Hij is vooral bekend om zijn colums in

bekende kranten bv. de standaard en de

tijd. Ook heeft hij een eigen blog.

De boeken die hij geschreven heeft zijn

Econoshock, Econoshock 2.0 en dit boek

Gigantisme.
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Wat ik tof vind aan het boek is dat hij in het laatste hoofdstuk soort van spelregels

bedenkt (oplossingen) om terug naar een duurzame groei te gaan en een duurzame

wereld economie. “Natuurlijk kunnen we gigantisme niet meer omkeren.” zegt Geert

Noels. Maar er moet iets veranderen aan deze werking van de wereldeconomie.

We moeten duurzamer gaan denken voor het milieu en dat er iets gaat moeten

veranderen aan deze mensheid om nog lang van deze wereld te kunnen genieten.

Dat is wat ik ga meenemen in mijn projecten.

Ik vond het boek heel interessant om te lezen en meer te leren over de

wereldeconomie. In mijn vorige opleiding heb ik al veel geleerd over onze Belgische

economie maar niet over economie in de wereld. Ik zou dit boek zeker aanraden aan

mensen die over dit onderwerp meer willen leren en weten.
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De Architectuur van het geluk 
Informatie schrijver:

Alain de Botton is geboren op 20

december 1969 in Zûrich gelegen in

Zwitserland. Hij is naar school gegaan

in Oxford (Engeland). Hij heeft filosofie

en geschiedenis gestudeerd.

Alain heeft een eigen bedrijf Seneca

Productions. Ook heeft hij een eigen

Youtube kanaal the school of life met

4,6 miljoen. Hij heeft in totaal 13

boeken geschreven.

Het boek heeft 6 hoofdstukken. Het belang van

architectuur, in welke stijl moeten we bouwen,

sprekende gebouwen (mijn favoriete hoofdstuk,

thuisidealen, de deugden van gebouwen en als

laatste de belofte van een veld

In deze hoofdstukken vinden we kleinere

hoofdstukjes/verhaaltjes waar hij de vraag van het

hoofdstuk beantwoord. In het eerste kleine

hoofdstukje krijgen we een kleine inleiding met een

vraag die beantwoord wordt in de andere

hoofdstukken en in het laatste hoofdstuk de

conclusie.

Mijn favoriete hoofdstuk is sprekende gebouwen

omdat ik hier in geleerd heb om anders naar

gebouwen en voorwerpen te kijken. Een tof stukje

vond ik dat hij voorwerpen vergeleek met dieren.

Bv. een kan dat op een pinguïn lijkt en een bureau

is een hert.

Hij vertelt ook dat we gebouwen en voorwerpen

mooi vinden omdat ze een weerspiegeling zijn van

de mensen van wie we houden. Weet niet zeker of

dit echt zo is maar zo had ik het nog nooit bekeken.

Ik ga dit zeker in mijn achterhoofd houden als ik

nog eens een mooi gebouw zie of dit echt zo is.

In het 2de hoofdstuk heb ik nog meer geleerd over

Le Corbusier. We hebben er veel over geleerd

tijdens cultuurgeschiedenis. Maar in dit hoofdstuk is

hij iets dieper ingegaan op zijn persoonlijke leven.

Wat ik tof vond aan het boek was dat er

niet alleen tekst in stond maar ook

prentjes waardoor het lezen ook iets

vlotter ging.
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Voorlinden museum in Delft 

Ik heb het museum Voorlinden in Delft

bezocht. Het bouwen van het gebouw is

gestart in 2013 en was klaar in 2016. Het is

ontworpen door de architect Dirk Jan Postel.

Het staat in Wassenaar (Zuid-Nederland) op

het landgoed van Voorlinden. Het museum

heeft vooral moderne en hedendaagse

kunst tentoongesteld. In 2016 werd er ook

een museumtuin gebouwd dit was een

ontwerp van Piet Oudolf.

Dit museum stond tussen de dingen die je

kon gaan doen tijdens de reisweek. Ik had

dit museum nog niet bezocht en vond dit

wel een leuk museum om over te schrijven

in mijn portfolio. Zo had ik twee vliegen in

één klap iets wat ik kon doen in de reisweek

en een museum voor portfolio dat niet

iedereen zou hebben.

Jammer genoeg liep deze dag niet zo vlot.

De school was vergeten een bus te regelen

waardoor we veel te laat aankwamen in

Delft. We konden daardoor maar een uurtje

rondlopen in het museum wat spijtig was.

De gist heeft ons de bekendste kunstwerken

laten zien en meer uitleg over ze gegeven.

De rest van de tijd mochten we er vrij

rondlopen.
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Het museum had hoge ramen en een hoog

plafond waardoor de ruimtes open en groot

leken. Hierdoor werd er natuurlijk licht

gecreëerd en de kunstwerken werden

daardoor mooi verlicht. Zo was het heel

aangenaam wandelen door het museum.

Het had ook een speciaal dak met allemaal

gaten in die scheef waren afgesneden.

Waardoor er voor gezorgd werd dat ze

alleen licht binnen kregen van het Noorden

“het beter licht” volgens de gids. Het licht

van het Zuiden wordt eerst weerkaatst op

het schuine stuk voor dat het naar binnen

komt.

Ik vond het een heel leuk museum

om in rond te wandelen, er stonden

ook mooie kunstwerken. Het leukste

en coolste kunstwerk vond ik van

Leandro Erlich swimming pool. Het

was een zwembad waar je in kon

staan en je werd niet nat doordat er

glasplaat lag en daarop het water.

Een ander kunstwerk met de zakjes

water sprak me ook erg aan doordat

als de zon schijnt krijg je op de muren

mooie weerspiegelingen van het

water.

En de pompoen van kunstenares

Yayoi Kusama vond ik ook wel tof en

grappig. Zo een grote pompoen met

stippen is best origineel. De gids

vertelde ons dat de kunstenares vaak

hallucinaties had van een sprekende

pompoen en daarom heeft ze dit

kunstwerk gemaakt.
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ARCHITECT Juliaan Lampers

LOCATIE Sint-Martens-Latem

START BOUW 1972

EINDE BOUW 1974

BOUWSTIJL Brutalisme

OORSPRONKELIJ
KE FUNCTIE

Woning

HUIDIGE 
FUNCTIE

Residentie

Ik heb dit huis gevonden in het boek … dat

ik heb gekregen voor mijn verjaardag. In

dit boek stonden verschillende interessante

huizen dus was het moeilijk kiezen,

uiteindelijk heb dan dit huis gekozen.

In opdracht van Albert van Wassenhove

moest Lampers een woonhuis voor hem te

bouwen. Ze zijn begonnen met bouwen in

1972 en geëindigd in 1974. Het staat in

Sint-Martens-Latem.

Het huis is gebouwd in de stijl brutalisme.

De materialen die steeds terugkomen zijn

beton, hout en glas. De woning is gebouwd

in massiefbouw. Door de grote ramen die

geen kozijnen hebben is er veel lichtinval in

de geometrische ruimtes.

Huis van Wassenhove

De architect is Juliaan Lampers geboren

op 1 januari 1926 en overleden op 5

november 2019. Hij heeft architectuur

gestudeerd aan de sint-Lucasinstituut in

Gent. In zijn bouwwerken creëert hij

eigen kenmerken en een unieke stijl van

het brutalisme. Ook haalt hij veel

inspiratie uit le cobusier en Mies van der

Rohe. We zien ook Scandinavische en

Japanse architectuur terug komen. Zijn

bekendste werken zijn Onze-Lieve-

Vrouw van Kerselarekapel, de

bibliotheek van Eke en het huis

waarvoor ik heb gekozen het Huis Van

Wassenhove. In 1995 heeft hij de grote

architectuurprijs van België gewonnen.
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De ruimtes hebben allemaal

geometrische basisvromen de

slaapkamer is een cirkel, de keuken een

driehoek en het bureau een vierkant.

Een ander kenmerk wat ik wel tof vind

is dat ze in het midden van het dak een

constructie hebben gebouwd dat het

regenwater wordt opgevangen in een

kleine vijver.

Het huis werd eigendom van de

Universiteit Gent nadat Albert van

Wassenhove. Het werd gerenoveerd en

kreeg een nieuwe functie als

residenties. Er worden af en toe nog

rondleidingen geven en je kunt het

reserveren als B&B. In 2017 werd het

huis erkend als beschermd monument.

Ik vind het huis heel speciaal door zijn

unieke vormen van binnen en van

buiten. Dit soort gebouwen zie je niet

vaak daarop vind ik het ook zo mooi dat

het uniek is.

De afwerkingen die ze gebruiken vind ik

heel mooi het past ook goed bij de stijl

van de woning.

Het idee om de verschillende

woonfuncties in geometrische vormen te

steken is best een leuk idee om

misschien ooit eens te gebruiken in een

opdracht. Er zijn heel veel functies die ik

ook zou toepassen in de toekomst bij

mijn eigen ontwerpen later.
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Bouw- en renovatiebeurs in Antwerpen

Innovatief en duurzaam 
materiaal

Als innovatief en duurzaam materiaal heb ik

gekozen voor gestampte aarde van het

bedrijf BC Materials en technieken van BC

Architects.

Samen met mijn ouders ben ik naar de Bouw

en Reno beurs gegaan en al snel in het begin

zijn we deze stand tegen gekomen.

In de stand waren er 2 studenten aan het

bouwen. Ze zijn van het 5de en 6de

middelbaar bouw TSO van Don Bosco school

in Hoboken. De studenten leren met BC

Materials deze stenen maken met de juiste

machines.

Wat doen ze?

Ze zetten grond van bouwwerven om naar

circulaire leembouwmaterialen. 70 % van de

grond bij werven wordt weggegooid als afval

dit is natuurlijk niet duurzaam. Ze vormen

deze grond om tot lokale bouwmaterialen

zoals leemsteen, stampleem of leempleisters.

Voordelen van dit product zijn dat ze CO2

neutraal zijn het wordt met de hand

gemaakt, circulair, innovatief, comfort en

gezondheid. Het materiaal kan gemaakt

worden op de werf zelf. Er is bijna geen

transport voor nodig.

Hoe werkt het?

De aarde van de bouwwerf wordt

gecontroleerd op zuiverheid. Vaak zijn de

gronden niet heel zuiver en mengen ze

verschillende soorten gronden van

stadswerven bij elkaar om zo de meest

zuivere grond te krijgen. Als ze deze hebben

worden het zand in een machine (zie foto)

gestopt die met de hand te bedienen is. Er

komt geen elektriciteit aan te pas alleen

pure kracht van de werk mannen. Daarna

worden de stenen op pletten gelegd en

moeten ze alleen drogen en zijn ze klaar

voor gebruik.
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Nieuwe technologie inzake 
bouwen

Op de bouw en reno beurs heb ik niet

iets gevonden over nieuwe technologie?

Dus heb ik een 2de bedrijf gekozen voor

innovatief en duurzaam materiaal.

Het bedrijf euromac 2 maak energiezuinige

ruwbouw systemen zoals luchtdichte wanden,

zelfdragende dak elementen en geïsoleerde

welfsels.

Dragende geïsoleerde dak elementen zoals

alle materialen is het een eenvoudige en

snelle plaatsing en kan belastingen dragen

550 kg/m². Het wordt allemaal op maat

geproduceerd, een onderdak en dampscherm

zijn niet nodig.

Geïsoleerde vloerplaten zijn koudebrugvrij en

ook eenvoudig te plaatsen. Het kan een

belasting dragen van 1000 kg/m² en meer.

Iedere keer worden er ook stabiliteitsstudies

gedaan.

De geïsoleerde betonbekisting is ook

koudebrugvrij zoals bij de vloeren. Het heeft

een hoge thermische inertie en het is een

stevige verankerde externe isolatie.

Het isolerende materiaal bestaat uit

geëxpandeerde polystyreen. Alles kan

gemakkelijk aangepast worden door de

groeven die we er in kunnen zien. Er moet

geen lijm of schroeven gebruikt worden alles

klikt in elkaar.

Voordelen/troeven van dit materiaal:

• E-peil 30 tot 0: luchtdicht en

koudebrugvrij.

• Eenvoudig en snel in elkaar te zetten.

• Budgetvriendelijk.

• Alle bouwstijlen zijn mogelijk.

• Een grondige opleiding op maat.

• Begeleiding stap voor stap.
22
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Werfbezoek

Ik ben een werf gaan bezoeken van

vrienden van ons die een rijhuis aan het

bouwen zijn. Het is een nieuwe wijk in

onze buurt en het wordt gebouw door er

bouwonderneming Coghe&co. Toen we

gingen kijken zaten ze in de fase dat de

ramen geplaatst moesten worden. Nu

konden we nog goed de onderdelen van

de muur zien zitten (de isolatie,

luchtspouw,…). Want eens de ramen er

inzitten kunnen we dit niet zien.

Hierdoor kon ik alles goed plaatsen van

de theorie lessen in de praktijk wat we

gezien hebben van de opbouw van de

muren. De binnen afwerking was

natuurlijk ook nog niet klaar wat logisch

is want dit wordt pas gedaan na dat de

ramen worden geplaatst.

Eerst zijn we door het huis gewandeld

om te zien welke functie elke ruimte

was bv. waar de keuken komt, de living,

slaapkamers,…

Er stond nog geen trap in het huis dus

moesten we met een ladder naar boven

om te kijken waar de slapkamers

waren. Spijtig konden we niet naar de

zolder want de ladder geraakte niet tot

daar.
24



Na alles binnen beken te hebben gingen

we rond het huis wat kijken dit kon nu

nog want het is de bedoeling dat aan

beide kanten nog een huis komt te

staan.

In deze nieuwe wijk waren ze nog bezig

aan huizen die nog niet af waren daar

mochten we ook snel even gaan kijken

om te zien wat de verschillen waren met

dit huis.

Van de eigenaars mocht ik altijd nog

eens terug komen om te kijken hou het

vordert en zeker als het af is. Ik vind

het een heel mooi huis.

2 maanden later ben ik er nog eens

voorbij gefietst en toen stonden de

raamkaders er in er moest alleen nog

glas geplaatst worden.
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Massiefbouw 

Definitie: bij massiefbouw de 

verticale en horizontale krachten 

door het geheel van wanden 

naar de fundering geleid.

De foto’s zijn genomen van een huis in dezelfde

woonwijk waar ik op werfbezoek ben geweest.

Dit huis is nog in een vroeger stadium dan het

andere. Hier moeten ze het dak nog leggen en

staan er nog stellingen voor het huis. In deze

buurt ga ik vaak wandelen en het is tof om

iedere keer te zien dat ze vooruitgang maken.

Massiefbouw zien we eigenlijk overal in

ons land. Het is bij ons een traditionele

vorm van bouwen. Massiefbouw kan

gebouwd worden in steen of beton en

tegenwoordig is bouwen in hout ook

populair doordat dit duurzamer is.

Het kan uitgevoerd worden door

stapelen (stapelbouw: baksteen of

natuursteen), gieten (gietbouw: beton)

assemblage/montage (bv. prefab,

houtskeletbouw of staalframebouw).

Voordelen van massiefbouw zijn:

• Het heeft een goede thermische

comfort.

• Bijna alles wordt zelf op de werf

gemaakt.

• Het is een zeer ecologische keuze.

De nadelen voor massiefbouw zijn:

• Het heeft een lange bouwtijd.

• Door dat er veel materialen

aangelegd zijn met water bv. cement,

waardoor er een lange droogtijd is.
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Skeletbouw
Definitie: bij skeletbouw worden 

de verticale krachten altijd door 

het skelet overgedragen naar de 

fundering.

Je kunt bij skeletbouw enkel gieten of

assemblage / montage gebruiken.

Bij skeletbouw zijn er 2 soorten

Ongeschoord raamwerk en Geschoord

raamwerk.

Ongeschoord raamwerk met vaste

verbindingen zijn horizontale krachten

worden door het skelet alleen

overgedragen.

Geschoord raamwerk met scharnierende

verbindingen is een stijve

schoorconstructie in het gebouw zoals

invulwanden, windverbanden of kokers.

Voordelen voor skeletbouw:

• Je hebt een grote indelingsvrijheid.

• De gevels zijn lichter en met meer

openingen bv. grote raampartijen kunnen

geplaatst worden.

• Gemakkelijk vervanging van gebouwschil

of interne wanden.

• Bij renovatie kan het skelet meestal

blijven functioneren.

• Minder zwaar voor deze arbeiders.

• Nauwkeurig te berekenen
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Nadeel van skeletbouw:

• Intensieve

werkvoorbereiding.

Bij skeletbouw kan er

gebouwd worden in

houtskeletbouw,

betonskeletbouw en

staalskeletbouw.

Als voorbeeld van

skeletbouw heb ik het

gebouw The Antwerp

Tower. Van deze toren

zijn ze een groot

appartementsgebouw

aan het maken. Om zo

het leven in de stad te

promoten. Iedere keer

als ik naar de stad ga

wandel ik voorbij dit

grote gebouw. Ze zijn

hier al lang aan bezig

naar mijn gevoel. Ik

denk als het af is dat

het zeer mooi zal zijn.
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Opdrachten projectatelier 

Analyse en opmeten van je eigen woning.

Dit was onze eerste opdracht van het

schooljaar. We kregen de opdracht om

ons eigen huis te analyseren en op te

meten en daarna uit te tekenen. In deze

opdracht onderzoeken we de ergonomie

van het wonen, koken, slapen, eten en

wassen. Van deze ruimtes moesten we

een grondplan, een horizontale snede

maken. Daarna benoemen wat we goed

en slecht vonden van deze ruimtes en

foto’s nemen.

We werkten in groepjes van 4 personen.

Ik zat samen in een groep met Floor,

Lisa en Loes. Zo konden we elkaars

ruimtes vergelijken en uiteindelijk de

meest ergonomische ruimtes kiezen. De

ergonomische winnaars moesten we op

ons voorblad plaatsen van de opdracht.

Mijn eerste jury ging goed. De docenten

waren zeer positief over mijn

tekeningen en we hebben allemaal

goede punten gekregen voor deze

opdracht.

Het samenwerken ging goed, iedereen

werkte goed mee. In het begin was het een

beetje zoeken hoe we alles gingen aanpakken

omdat het ook het begin van het jaar was.

Hopelijk gaan de volgende groepsopdrachten

ook zo goed als deze.

Tijdens mijn jury heb ik geen slechte

commentaar gekregen. De docenten van de

mijn tekeningen mooi getekend en er zaten

geen fouten in. Iedereen van mijn groepje

had goede punten gekregen.
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Wonen op 30 m².

De opdracht was dat we een klein huisje

moesten ontwerpen van 30m² met een

terras/tuin van 10m². De dingen die we

geleerd hadden in de vorige opdracht

over ergonomie moesten we hier terug

toepassen.

2 volwassen mensen moesten er in

kunnen wonen (een koppel). We

mochten helemaal zelf kiezen hoe we

het indeelde. Het was een groepswerk

met 4 personen, ik zat samen met Lisa,

Floor en Janniken in een groep.

We mogen ook zelf een locatie kiezen

waar we deze woning zouden plaatsen.

Bij deze opdracht moesten we een

maquette maken, voor mij was dit de

eerste keer. Ook zoals in de vorige

opdracht moesten we de woning

uittekenen en ook nieuw het tekenen in

het programma Sketshup waardoor we

alles in 3D zagen op de computer.

De samenwerking ging goed iedereen had goede

ideeën voor het huis. Alle tekeningen waren

mooi maar we hadden alleen een paar

schoonheidsfoutjes die we de volgende keer niet

meer gaan maken.

De maquette was niet goed dit moet de volgende

keer dus beter. We hadden besloten om de

maquette samen te maken tijdens een atelier

maar die geraakte niet helemaal af. Dus besloot

iemand van ons groepje deze thuis af te maken

maar uiteindelijk zag het er niet goed uit en

kregen we hier slechte punten op. Mijn conclusie

is dat we betere afspraken moeten maken over

wie wat doet en goed analyseren of dat werk ook

goed gedaan wordt. Op dit onderdeel hebben we

veel punten verloren op onze jury.
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In de rij.

Dit was onze eerste individuele

opdracht. Onze docenten hebben ieder

een rijhuis ontworpen en we moeten er

een bijgebouw voor verzinnen zodat de

persoon die in het rijhuis wonen hun

beroep kunnen beoefenen.

Ik heb het rijhuis van Stefan gekozen.

In het huis leeft een gezin met één

dochter. De vader verbouwd oldtimers

naar elektrische auto’s zodat deze ook

in de stad mogen rijden. Hij zou graag

een garage maken van het bijhuis waar

hij kan werken aan de oldtimers en

klanten kan ontvangen.

We moeten deze keer ook bereken hoe

dik de muren, vloeren en daken moeten

zijn. Dit moest nog niet in de vorige

opdrachten. Ook moeten we alles

uittekenen in autoCAD.

Ook heb ik een maquette gemaakt van 

het bijgebouw de docenten vonden deze 

best mooi gemaakt. Doordat onze 

maquette in de vorige opdracht slecht 

was heb ik deze keer extra mijn best 

gedaan voor dit zodat de docenten 

konden zien dat ik wel goede maquettes 

maken. 

Mijn ontwerp was vooral gebaseerd om 

functioneel zijn. Zodat de persoon niets 

te kort komt en het gemakkelijk is om in 

te werken. 

De plattegronden waren overzichtelijk 

alleen nog een paar schoonheidsfoutjes. 

Bij mijn bouwknopen heb ik veel punten 

verloren deze waren niet goed er miste 

nog heel veel. Dus naar mijn volgende 

opdracht ga ik hier beter mijn best voor 

doen.  
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Collectief wonen.
Tijdens deze opdracht hebben we ook

verschillende jurymomenten.

Jury moment 1:

Op de 1ste jury heb ik redelijk goede

commentaar gekregen en moest ik

alleen de inkom van de 3 slaapkamer

met schacht aanpassen. Maar toch had

ik maar een 5/10 gekregen.

Door het coronavirus zullen de

begeleidingen online gegeven worden.

Ook worden fase 2 en 3 omgedraaid.

Het was voor iedereen aanpassen dat

we online begeleiding kregen.

De 2de geplande jury zal ook online

plaatsvinden. We moesten al een groot

deel van fase 3 indienen en dit gaan ze

dan beoordelen.

We moeten deze keer alles uittekenen

in Revit. Ik ben niet heel goed in Revit

dus ga ik hier op tijd mee beginnen en

hopelijk krijg ik hier goede punten op.

Deze opdracht is de laatste van het jaar

en ook de moeilijkste en de grootste.

We gaan hier een heel semester aan

bezig zijn.

Voor deze opdracht kregen we een

kubus van 12m op 12m waar we een

studio, 1 slaapkamer appartement, 3

slaapkamer appartement, collectieve

ruimte en een dak terras moeten

ontwerpen. Er zijn ook 3 fases

architectuur, stedenbouw/inplanting en

technische uitwerking.

Bij de architectuur fase gaan we

ontwerpen. Stedenbouw/inplanting gaan

we samen in groep de

terreininfrastructuur bepalen. In de

laatste fase moeten we het gebouw

helemaal uitwerken met onder andere

een rioleringsplan.
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Persoonlijkheidstest 

PERSOONLIJKHEID 
CONSUL

Ze staan graag in het midden van de

belangstelling en leiden hun teams. In het

eerste kan ik me niet vinden. Ik sta niet

graag in de belangstelling.

Waar ik het dan wel mee eens ben is dat

een consul genieten van het ondersteunen

van vrienden en geliefden en het

organiseren van sociale bijeenkomsten. Ze

doen hun best om ervoor te zorgen dat

iedereen tevreden is. Ik wil altijd dat mijn

vrienden zich goed voelen en het leuk

vinden vaak ten gevolgen van hoe ik mij

voel. Ze luisteren ook graag naar anderen.

En als de dingen niet goed gaan, of er

spanningen zijn, zal de Consul proberen de

harmonie en stabiliteit in de groep te

herstellen. Ik ben meestal degene die in de

groep de problemen oplost. Is daarom ook

een conflictmijdende persoonlijkheid. Ik hou

niet van ruzie maken.

Als eerste test moesten we de 16

personalities test doen. Een test van

ongeveer 12 minuten. De enige regels

zijn je zelf zijn en de vragen eerlijk

beantwoorden. Ook moet je proberen

geen vragen open te laten.

Je krijgt verschillende stellingen en

daar moet je mee eens of niet mee

eens op beantwoorden.

Het resultaat van mijn

persoonlijkheidstest is de

persoonlijkheid consul. Een consul is

een veel voorkomend type, 12% van de

bevolking is een consul.
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STRENGHTS WEAKNESSES

Sterke praktische 
vaardigheden

Bezorgd over hun 
sociale status 

Sterk plichtsbesef Inflexibel

Heel loyaal Terughoudend om te 
innoveren of te 
improviseren

Goed in verbinden met 
anderen

Kwetsbaar voor kritiek

… Vaak te behoeftig

… Te onzelfzuchtig

STRENGHTS EN 
WEAKNESSES CONSULDe gevoelens van een consul zijn snel

gekwetst als hun ideeën worden

afgewezen, of als mensen gewoon niet

geïnteresseerd zijn.

Consul neemt zijn verantwoordelijk,

zijn loyaal aan familie, vrienden en

partners. Ze zijn ook gezellig en

ondersteunend en hebben altijd wel zin

in een feestje.

Conclusie: een consul kan best een

rolmodel zijn, zorgen waar ze voor

kunnen zorgen, en ervan genieten dat

er genoeg mensen zijn die hun

inspanningen wel waarderen.
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Lemotest

De uitslag van deze test geeft informatie

weer over je studiemotivatie en je wijze

van studeren weer. De resultaten worden

verwerkt in 3 categorieën:

• Verwerking strategieën

• Sturingsstrategieën

• Motivatie

3 soorten vragen:

9 van 13 vragen zijn gewone positieve

schalen. Hoe dichter bij de 5 hoe beter

3 van 13 zijn negatieve schalen. Hoe

dichter bij 0 hoe beter.

1 van 13 is een midscore vraag. Hoe

dichter bij 2,5 hoe beter.

• Kritisch verwerken

Ik heb een eigen visie op mijn ontwerp op

basis van informatie. Ik kijk ook naar de

oorsprong van de bron. Als laatste denk ik

ook actief mee met wat de docent zegt en

durf vragen te stellen als het nodig is.

Mijn werkpunten zijn analyseren, zelfsturing

en relateren en structuren.

Mijn werkpunten zijn:

• Analyseren

Ik heb te weinig zicht op wat ik al weet, inziet

of wat ik al kan. En studeer te weinig stap

voor stap.

• Zelfsturing

Ik heb mijn studies te weinig in handen en

bepaal te weinig zelf mijn leerdoelen en de

activiteiten die ik opneem te realiseren.

• Relateren en structureren

Ik leg te weinig verbanden tussen

verschillende onderdelen van de leerstof. Ik

kan niet goed de hoofd- en bijzaken te

onderscheiden.

Mijn resultaten voor leersterktes waren:

• Planning en tijdsbeheer

Het lukt me om doelgericht te plannen en

als het moet stuur ik deze bij.

• Samen leren

Ik ben flexibel dit wordt door de vorige test

wel tegengesproken. Ik heb een eigen

aanpak. Ik vergelijk mijn manier van leren

met mijn medestudenten en overleg met

hen om functies en taken in de groep te

verdelen.
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Leerdoelen

Als laatste onderdeel van mijn portfolio voor dat de bronnen beginnen de leerdoelen.

Dit zijn de leerdoelen die we op het einde van het eerste jaar zouden moeten kunnen

beheersen. Het is een groot Excel document met de verschillende leerdoelen. Je

moet het zelf invullen en door 2 andere studenten. En daaruit komt dan een uitslag

in een ander blad.

De resultaten boven 50% interpreteer ik als wat ik goed kan. Alles er onder zijn de

dingen die niet goed zijn. Ook weet ik van mezelf wat ik niet goed kan en deze heb

ik ook toegevoegd aan niet goed.

Wat ik heel goed kan is Leerdoel 7 en 8 want hier haalde ik in totaal 100%. Bij

professioneel positioneren en interdisciplinair samenwerken haalde ik in de

subcategorieën ook 100%.

Wat niet zo goed is zijn de leerdoelen 3 en 6 dit zijn nauwgezet detailleren in functie

van uitvoering en opvolgen en adviseren van technische aspecten. Wat ook niet zo

goed is, is Revit bij mij. Ik er nog niet zo goed mee weg en mijn examen was ook

niet goed. Ik vind Autocad veel gemakkelijker.

De onderwerpen die we zien bij beroepsmethodiek kan ik ook nog niet zo goed

omdat we het pas in het 2de semester hebben gekregen en nog geen punten van

gehad hebben. Ik wil me dus hier ook veel meer op inzitten.

De competenties waar ik mij wil in zetten zijn sowieso de dingen waar ik niet zo goed

in ben en Revit.
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BRONNEN
1) Lezingen

TED 1

Logo TED:

http://icto-onderwijstools.humanities.uva.nl/ted-talks/

Presentatie:

https://www.ted.com/talks/elora_hardy_magical_houses_made_of_bambo
o

Foto’s:

https://generationt.asia/ideas/elora-hardy-building-bamboo-bali

https://ibuku.com/ted-2015/

Inhoud:

https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_
and_other_architectural_forms_of_the_future#t-907358

https://en.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels

TED 2

https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_
and_other_architectural_forms_of_the_future#t-907358

https://en.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels

Winterieur

Foto’s:

http://faydherbeacademie.be/nieuws/%C2%A0t-wintert-
mechelen%C2%A0%E2%9D%84

Foto’s lezing zelf genomen

Inhoud:

http://faydherbeacademie.be/evenement/t-winterieur-3-klarenbeek-dros-
unusual-and-natural-design

https://www.ericklarenbeek.com/

2) Boeken lezen

Gigantisme

https://www.pinterest.com/pin/47428602307246649/

Foto’s:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Noels

https://www.carechartsuk.co.uk/book-reviews/

Bronnen:

https://books.google.be/books/about/Gigantisme.html?id=Jq2LDwAAQBAJ
&source=kp_book_description&redir_esc=y

https://www.lannoo.be/nl/gigantisme

De architectuur van het geluk

https://www.bol.com/nl/f/de-architectuur-van-het-geluk/35173782/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Botton

3) Bezoek een museum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Voorlinden

Foto’s zijn zelf genomen

4) Bespreek een woning

Foto’s en inhoud

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Van_Wassenhove

https://www.museumdd.be/nl/woning-van-wassenhove/

https://www.museumdd.be/nl/kortverblijf/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/216456

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Van_Wassenhove#/media/Bestand:Julia
an_Lampens_-_Van_Wassenhove_House_-_photo_2019_01.jpg

5) Bespreek een bouwbeurs
https://www.bouwreno.be/
https://www.batibouw.com/nl

Innovatief een duurzaam materiaal

http://www.bcmaterials.org/bc-materials---nl.html

6) Bezoek een kleine werf

7) Massiefbouw VS Skeletbouw 

Massiefbouw

Cursus bouwtechnologie 1: afbouw

http://sfera-architecten.be/diensten/massiefbouw/

Skeletbouw

Cursus bouwtechnologie 1: afbouw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Skeletbouw

https://www.antwerptower.be/home

8) Projectatelier 1

Opdracht 1 + 2 + 3 + 4

Opdrachten beschrijving projectatelier 

9) Persoonlijkheidstest/Lemotest

Persoonlijkheidstest

https://www.16personalities.com/nl/esfj-persoonlijkheid

Lemotest

https://kickstart.goleweb.eu/nl/node/2887

10) Leerdoelen
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