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01 LEZINGEN

PARADISO PRAAT: BOUWINDUSTRIALISATIE  
DOOR ARNT GRÜTZNER

Arnt Grützner gaf een lezing over bouwindustrialisatie in de zaal 
Cinema Paradiso op de campus Lucas Faydherbe . Als voorbeeld gebruikte 
hij het project YUST in Berchem . Het doel van deze industrialisatie is om 
het project zo vlot mogelijk te laten verlopen met weinig afval en weinig 
foutenlast . Hierbij speelt digitalisatie een essentiële rol in het doorgeven 
van informatie tussen de betrokken partijen (architect, opdrachtgever, 
aannemer, onderaannemer…) . Het project werd voorgesteld van ontwerp 
tot afwerking met alle fases die daartussen aan bod komen .

Aangezien het om een renovatie gaat, werden een aantal elementen - 
waaronder de oude vloeren en binnenmuren - afgebroken . De behouden 
delen van het gebouw werden in kaart gebracht . Dit deed men aan de 
hand van een digitale opmeting waarbij een puntenwolk werd gecreëerd . 
Hieruit haalden de architecten bestaande afmetingen van onder andere 
de ramen en de bestaande gevelstructuur . 

De volgende stap was om te gaan ontwerpen met het idee van 
bouwindustrialisatie in het achterhoofd . Men heeft het project zo 
ontworpen dat het voor een groot deel uit prefab elementen bestaat . De 
structuur, vloeren, wanden en zelfs de badkamers in hun geheel zijn in 
een fabriek gemaakt en moeten op de bouwsite enkel nog gemonteerd 
worden . Hierdoor werd het bouwproces versneld en vereenvoudigd . Ook 
zorgt deze manier van bouwen ervoor dat er minder afval op de werf 
wordt gecreëerd . 

1.1
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Voor het project werd er veel beroep gedaan 
op building information modeling (BIM) . Het 
werd gebruikt voor onder andere de sanitaire 
aansluitingen voor de prefab badkamers . 
Hierdoor wordt informatie op een efficiënte 
en accurate manier doorgegeven tussen de 
verschillende betrokken partijen .

De bedoeling van bouwindustrialisatie 
is dus om een bouwproces vlot te laten 
verlopen zonder al te veel afval . Het moet 
de communicatie tussen verschillende 
partijen verbeteren en dit alles zonder dat 
de architecturale kwaliteit van het project 
hieronder gaat lijden . 

Arnt Grützner was duidelijk heel nauw betrokken bij het bouwproces . Dit was te merken aan de 
diepgaande informatie die hij te vertellen had over het project . Dit vertellen deed hij met zulke 
passie dat hij de tijd uit het oog verloor . Aangezien de lezing tijdens de middagpauze was, was 
de tijd beperkt tot 45 minuten . Na ongeveer 35 minuten was de lezing nog maar halverwege, 
waardoor de andere helft in snel tempo moest doorlopen worden . Dit maakte het moeilijk om 
hiervan informatie op te steken . Het werd ook doorheen de presentatie duidelijk dat deze niet 
gemaakt was met het oog op een lezing, maar dat het een reeds bestaande powerpoint was die 
voor een ander doeleind gebruikt was geweest . 

Ondanks het feit dat Arnt met veel passie sprak, vond ik dat de lezing beter kon voorbereid 
worden zodat ze minder chaotisch was en meer gestructureerd . 

1.2 De prefab badkamers

1.3 Exterieur van het gebouw Yust
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T [W]INTERIEUR 3 | KLARENBEEK - DROS, UNUSUAL AND 
NATURAL DESIGN 
DOOR: ERIC KLARENBEEK

De derde winterieur lezing van 2020 werd gegeven door Eric 
Klarenbeek van het ontwerpbureau Klarenbeek en Dros . Hun slogan luidt: 
‘Klarenbeek en Dros, designers of the unusual’. Dit werd ook meteen 
duidelijk tijdens de lezing . Ze houden zich bezig met het zoeken naar 
biologisch materiaal dat potentieel heeft om als grondstof gebruikt te 
worden om allerhande objecten mee te maken . Van stoelen en andere 
meubels, tot co2-opnemende geluidsschermen naast een autostrade 
alsook specifieke kunstwerken. Voor de meer alledaagse toepassingen 
zouden hun bio-based materialen op lange termijn een vervanger 
kunnen zijn voor de kunststoffen die we vandaag gebruiken.

Door uitgebreid onderzoek te voeren zijn ze terecht gekomen bij 
stoffen afkomstig van champignons, aardappelen, cacaoresten en algen. 
Deze stoffen kunnen een van twee functies hebben: lijmend of vullend. 
Als je een van beide hebt kan men dit mengsel in een gepersonaliseerde 
3D-printer stoppen en op basis van een digitaal ontwerp een bepaald 
object creëren . Het voordeel van dit systeem is dat de producten overal 
ter wereld - waar de grondstoffen en printers voor handen zijn – kunnen 
vervaardigd worden . Dit introduceert het idee van de 3D bakery . 
Het is vergelijkbaar met de vroegere pottenbakker, maar dan in een 
hedendaagse context. In een kleine werkplaats worden de grondstoffen 
gekweekt en geoogst . Deze worden vervolgens verwerkt om gebruikt 
te worden in de printers . Door gebruik te maken van deze lokaal 
gecreëerde producten en dus het wegnemen van transport verkleint men 
de ecologische voetafdruk . Klarenbeek en Dros wil niet enkel nieuwe 
producten maken, maar wil geheel nieuwe cycli ontwerpen . 

De ganse levenscyclus van een product wordt ontworpen met oog op 
duurzaamheid . Naast het gebruik van bio-based materiaal zijn er ook 
andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Afvalstoffen 
van het maakproces kunnen gebruikt worden om andere dingen mee 
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te maken, het eindproduct is biologisch afbreekbaar in de natuur . Enkel 
als men voor al deze zaken een oplossing heeft, kan men spreken van een 
cyclus . Klarenbeek en Dros wil uiteraard vooruitstrevend zijn in bio-based 
producten, maar hopen dat op termijn ook andere ontwerpers en bedrijven 
hiermee aan de slag gaan, en het uiteindelijk over heel de wereld als 
alledaagse producten gebruikt zal worden . 

Allereerst is het interessant om de sfeer van de winterieuravond te 
vermelden . Het bijwonen van de lezing met een drankje in de hand is zeker 
iets wat een gezellige sfeer creëert . Neem daar nog eens een volle zaal bij 
en het beeld is compleet .

Eric Klarenbeek was een gepassioneerd spreker . Hij vertelde over de 
evolutie van zijn bureau met volle overtuiging . Door de chronologische 
opbouw te hanteren, werd zijn presentatie meteen ook een duidelijk 
verhaal . Dit maakte het interessant en gemakkelijk om te volgen en deed de 
tijd ook snel vooruitgaan . Zijn ondersteunende PowerPoint was zeer goed, 
een gezonde afwisseling van schema’s, foto’s en filmpjes zorgden voor een 
duidelijk zicht op een anders heel abstract concept . 

De presentatie was niet rechtstreeks te linken aan (toegepaste) 
architectuur, maar de manier van denken was zeker interessant . Het zoeken 
naar niet enkel nieuwe materialen, maar een hele nieuwe manier van 
producten vervaardigen is iets wat van toepassing is op de bouwwereld . 
Zo is er zeker een verband tussen de lezing en de opleiding toegepaste 
architectuur .

1.5 Dagelijkse objecten

1.4 Gepersonaliseerde 3D printer
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ONLINE LEZING: SERGISON BATES 
DOOR: STEPHEN BATES

In het verleden heb ik reeds verschillende online lezingen van Sergison 
Bates gekeken, hier zijn enkele redenen voor . Ten eerste vind ik Sergison 
Bates een interessant architectenbureau aangezien zij op een heel 
nuchtere manier zinvolle en bruikbare architectuur kunnen creëren . Ze 
willen niet zozeer het meest opvallende gebouw ontwerpen, maar wel 
de gebouwde omgeving vervolledigen . Deze nuchterheid kan men ook 
zien in de aanpak van Stephen Bates . Hij bereidt zelf zijn lezingen voor, 
en vertelt als het ware een verhaal over zijn eigen ervaringen . Ten slotte 
is er nog het feit dat hij een aangename stem heeft om naar te luisteren 
wat altijd leuk is voor een lezing .

AIX is een Deens architectenbureau . Zij nodigden Stephen Bates uit 
om verschillende projecten van Sergison Bates voor te stellen . Bates 
spreekt over de evolutie van zijn architectenbureau doorheen de jaren . 
Van de eerste kleine woningprojecten tot grote projecten zoals de 
Kanal Pompidou in Brussel en de New York residence in de cadix wijk in 
Antwerpen . 

Een van de belangrijkste uitgangspunten in elk ontwerp is de 
omgeving . Hij beschrijft dit als het bestaande in acht nemen, maar je 
eigen verhaal toevoegen . Hij wil nieuwe architectuur maken uit zaken die 
reeds bestaan en zo de gebouwde omgeving transformeren . 

1.6 New York Residence
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Een voorbeeld dat Stephen Bates aanhaalt is een gebouw in Genève, dat 
langs de ene kant grenst aan een gebouw uit de jaren 60 met een podium 
en een toren erboven, en langs de andere kant een neoklassieke school uit 
de 19e eeuw . Ze ontwierpen een gebouw dat op beide types aansloot, maar 
ook in de stad van de toekomst kan passen . Niet enkel in de vorm zien we 
een sterke zorgvuldigheid . De manier van bouwen en de keuze van het 
materiaal maakt deel uit van het ontwerpproces .

Doorheen verschillende projecten spreekt Bates ook over tektoniek . Ze 
gaan telkens op zoek naar een manier om een gebouw een bepaald beeld 
van bescherming te geven, zonder schrik te hebben dat het te robuust zou 
worden . We zien dan dat de details belangrijk zijn om deze zorgvuldigheid 
te bewaken . Zo spelen ze met de grootte van raamopeningen in hun sociale 
woningproject, de vormgeving en materialiteit van rollagen en de manier 
waarop verticale en horizontale lijnen geaccentueerd worden in de campus 
van Novartis in shanghai .

1.7 Novartis Campus - Shanghai

1.8 Stephen Bates
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Bates bespreekt ook mijn favoriete gebouw van Sergison Bates: 
de Mansion Block in Londen . Dit zijn luxeappartementen voor 
oudere mensen die van een huis naar een iets kleinere woonst willen 
overschakelen . Het ontwerp bestaat uit twee volumes die op het 
gelijkvloers met elkaar verbonden zijn . Ieder volume heeft een relatief 
grote footprint, met een grote diepte in alle richtingen . Hierdoor is er 
een grote afstand van de kern tot aan de gevel . Om deze afstand te 
overbruggen is er gebruik gemaakt van een opeenvolging van ruimtes . 
Eerst kom je in de hal van je appartement, dan in een centrale ruimte 
met een grote tafel en dan pas in de leefruimte . Deze opeenvolging van 
ruimtes zorgt er ook voor dat de bewoners – die hier veel tijd spenderen 
aangezien ze gepensioneerd zijn – verschillende verblijfsruimtes hebben 
en niet in een oogopslag heel hun appartement zien . De complexiteit 
van het grondplan en de logica die erachter zit, maakt het ontwerp zo 
boeiend . 

Deze lezing was in zijn geheel heel leerrijk . Niet enkel omdat er 
interessant referentiemateriaal in aan bod kwam, maar ook omdat 
ik er enkele boeiende ontwerpprincipes en denkpatronen uit geleerd 
heb . Dit helpt om meer inzicht te krijgen in het ontwerpproces van een 
architectuurproject .

1.9 Mansion block - Londen
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02 LITERATUUR

ARCHITECTURE: FORM, SPACE & ORDER - D.K. CHING

Architecture: form, space & order is een boek dat dieper ingaat op een 
aantal aspecten van architectuur die de ruimtebeleving beïnvloeden . 
Het boek begint met het bespreken met de meest eenvoudige vormen . 
Zo bespreekt het eerste hoofdstuk het punt, de lijn, het vlak en het 
volume . Ching maakt gebruik van bestaande architecturale werken om 
aan te tonen hoe deze objecten invloed hebben op de gebouwde (en 
niet-gebouwde) omgeving . Stap voor stap wordt uitgelegd hoe een 
architect gebruik kan maken van deze eenvoudige vormen om een ruimte 
te gaan definiëren. Dit kan een gehele afsluiting zijn door middel van 
bijvoorbeeld een wand, maar ook een gevoelsmatige afsluiting door een 
rij kolommen . 

Het volgende hoofdstuk spreekt Ching over de driedimensionale vorm, 
hoe deze ruimte definieert en hoe men deze ervaart. De drie basisvormen 
zijn de kubus de bol en de piramide . Deze vormen kunnen onafhankelijk 
gebruikt worden of in combinatie met elkaar . Opnieuw wordt met 
bestaande projecten aangetoond hoe deze vormen overal aanwezig zijn 
zonder dat we het zelf beseffen.

Vervolgens spreekt het boek over de ruimte, een aspect dat we 
allemaal begrijpen, maar enorm complex is . De manier waarop we een 

2.1
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ruimte ervaren wordt beïnvloed door grootte, vorm, licht, schaal… Ching 
analyseert al deze aspecten . Hij begint met de horizontale en verticale 
vlakken . Een interessant gebouw om deze analyse op toe te passen is 
het Barcelona Paviljoen van Mies van der Rohe . dit paviljoen heeft geen 
enkele kamer, maar de wanden, kolommen, daken en texturen op de vloer 
geven een duidelijk ruimtegevoel . Iets wat nuance kan geven aan deze 
ruimtedefiniërende elementen zijn openingen. In woningen zijn dit uiteraard 
ramen . 

De volgende twee hoofdstukken gaan over organisatie van ruimtes 
en circulatie . Aangezien dit boek alle aspecten van het ontwerpen 
wil beschouwen, zijn dit twee afzonderlijke hoofdstukken, maar in 
werkelijkheid staan circulatie en organisatie in direct verband met elkaar . 
Wanneer kleine ruimtes rondom een grote centrale ruimte liggen, dan zal de 
circulatie vanuit al die ruimtes convergeren in die centrale ruimte . Wanneer 
ruimtes lineair geordend zijn, volgt hier meteen ook uit dat er een lineaire 
circulatie zal ontstaan . Op de schaal van ruimtes is deze circulatie een 
gang, op de schaal van huizen, ontstaat er een straat . Een mooi voorbeeld 
hiervan is het Baker House in Cambridge, Massachusetts . In het plan zien 
we duidelijk een lineaire organisatie en circulatie . Dit wil echter niet zeggen 
dat het saai hoeft te zijn, de gang wordt op verschillende plaatsen verbreed, 

2.2 Baker House
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waardoor er verblijfsruimtes ontstaan . De laatste hoofdstukken gaan over 
schaal en nog een aantal andere ontwerpprincipes . Deze worden opnieuw 
geïllustreerd met voorbeelden van bekende gebouwen doorheen heel de 
geschiedenis . 

In het boek wordt aan de hand van duidelijke voorbeelden uitgelegd hoe je 
kan kijken naar ruimtes en ruimtelijkheid . Dit helpt om de basiselementen 
van architectuur te leren begrijpen en te kunnen gaan gebruiken . Een 
interessant voorbeeld vind ik de overgang van een rij kolommen naar een 
wand met raamopeningen . Dit is slechts een van de vele kleine ingrepen die 
men als ontwerper kan uitoefenen op een ruimte . Zo kan je exact de sfeer 
schetsen die je wil . Het zelf gaan ontwerpen van gebouwen kan bij aanvang 
nogal overweldigend zijn . Dit boek helpt om ruimtes te leren begrijpen door 
bestaande gebouwen te analyseren . Hierdoor zal het gemakkelijker worden 
om ook zelf te gaan ontwerpen . 

2.3 scan kolom naar muur 2.4 De cover van het boek

2.5 Barcelona Paviljoen - Mies van der Rohe
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CITIES ARE GOOD FOR YOU 

In de proloog verteld Hollis over hoe steden zeer negatief worden 
bekeken . We denken vaak aan een eenzame, vervuilde, rumoerige plek . 
Dit heeft een invloed gehad op de manier waarop we steden ontwerpen . 
Zonder te ontkennen dat de steden wel nog grote problemen hebben zoals 
overmatig energiegebruik en het verschil tussen arm en rijk, probeert de 
schrijver je ervan te overtuigen dat de stad ook veel voordelen heeft . Het 
eerste voorbeeld dat hij gebruikt om het tegendeel te bewijzen is de High 
Line in New York . Dit is een oud treinspoor dat zich op 9 meter hoogte 
bevindt . Vroeger werd deze gebruikt om goederen tot in de fabrieken en 
pakhuizen in de stad te brengen, maar sinds deze functies uit de stad zijn 
gemigreerd, is de lijn in verval geraakt . In plaats van de sporen te slopen, 
werden ze omgevormd tot een lineair park . Hier kunnen de mensen even de 
drukte van de dichte stad vergeten en tot rust komen . 

In het volgende hoofdstuk probeert hij een antwoord te geven op de 
vraag: wat is een stad? Hij doet dit niet volgens zijn eigen woorden en 
gedachten, maar gebruikt ideeën en theorieën aan van andere sociologen, 
architecten en schrijvers . Hij gebruikt Barcelona en Houston om aan te 
tonen hoe moeilijk het is om een eenduidige definitie op te stellen voor de 
stad . Barcelona is een stad dat na 1970 al zijn glorie verloren had door de 
dictatuur van Francisco Franco . De stad werd opnieuw aangenaam gemaakt 
voor het publiek met het idee om de bestaande densiteit en oppervlakte 
te behouden . De stad vernieuwde plaatsen voor toeristen alsook voor de 
eigen bevolking . Zo veranderde Las Ramblas opnieuw in de centrale as 

2.6 High Line - New York
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door de stad, die door iedereen geliefd werd . Houston daarentegen is een 
snel ontwikkelende stad die zowel qua populatie als oppervlakte blijft 
groeien . Is er een juist voorbeeld voor de stad? Kan Barcelona zijn densiteit 
behouden en zal Houston altijd blijven groeien? Dit maakt het concept de 
stad en stedelijkheid zo moeilijk . Hollis haalt als volgende The death and 
life of great American cities van Jane Jacobs aan . Zij legt de stad uit als 
de complexiteit van de interactie tussen de aanwezige mensen in straten, 
pleinen en parken . Deze complexiteit is echter zeer onvoorspelbaar . Een 
persoon kan na het werk direct naar huis gaan, terwijl zijn collega nog even 
de bar passeert en misschien nog een andere medewerker onverwacht zijn 
kinderen van school moet ophalen . Het is dus onmogelijk om een stad te 
programmeren met als doel te voorspellen wat er zal gebeuren . Hierdoor 
kunnen we onmogelijk weten hoe de perfecte stad er zou moeten uitzien 
laat staan hoe we deze moeten ontwerpen . 

Een ander thema dat Hollis aansnijdt zijn sloppenwijken . Hij vertelt over 
zijn reis naar Mumbai, Indië . Daar bevindt zich Dharavi, de dichtstbevolkte 
sloppenwijk ter wereld . Hij maakt opnieuw gebruik van andere boeken en 
teksten om het probleem van armoede in steden aan te kaarten . Het gevolg 
van het opwerken van die gebieden resulteert echter niet in het oplossen 
van die armoede, het zorgt er slechts voor dat deze armoede verschoven 
wordt naar ergens anders . Hiervoor moeten ontwerpers dus nog een 
oplossing vinden .

2.8 Houston2.7 Las Ramblas - Barcelona
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Meeste ontwerpers kijken van boven neer op de stad . Ze bekijken 
hoe gebouwen moeten geplaatst worden en hoe er zo daartussen open 
ruimtes ontstaan, deze zijn zowel straten, pleinen als parken . Dit is 
echter niet hoe een stad moet ontworpen worden . Want als je deze 
filosofie aanhoudt, dan zou men de gehele stad Londen in China kunnen 
plaatsen en zou deze de exact zelfde belevenis hebben . Dit is uiteraard 
niet het geval, want de beleving van de stad vertrekt vanop straatniveau . 
Als ontwerper moeten we eerst de beleving meemaken vooraleer we 
aanpassingen kunnen maken aan het stedelijk weefsel . Dit geldt ook op 
een kleinere schaal: je moet heel goed begrijpen wat de opdrachtgever 
wil om een ontwerp te doen passen in zijn visie . 

2.9 Central park in vogelperspectief

2.10 De menselijke activiteit



17

03 MUSEUM

KUNSTHALLE HAMBURG

De opgave om een museum te bezoeken en hiervan de architecturale 
aspecten te bespreken deed me denken aan de Kunsthalle in Hamburg, 
die ik recent bezocht heb op een studiereis naar Duitsland . 

De reden waarom dit een relevant museum is, is omdat het gebouwd 
is in drie fases met vele jaren tussen . In 1865 werd het eerste deel 
gerealiseerd in Italiaanse renaissancestijl . Dit werd 55 jaar later in een 
tweede fase uitgebreid met een neoklassiek volume . Deze twee delen 
samen vormen een geheel dat de Lichtwark-Galerie wordt genoemd .

Aan het einde van de 20e eeuw werd in de laatste fase de compositie 
van het terrein vervolledigd met de bouw van een witte kubus: de Galerie 
der Gegenwart . De drie gebouwen samen bieden onderdak aan een van 
de grootste kunstmusea in Duitsland .

3.1
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3.2 De drie verschillende gebouwen

Het eerste gebouw is een typisch voorbeeld van renaissance-
architectuur . We zien dit in gevels die een strakke ritmiek tonen, 
aangegeven door de pilasters en Korinthische zuilen die de daarboven 
staande rondbogen ondersteunen . Deze vormgeving wordt ook binnen 
zorgvuldig aangehouden . De neoklassieke uitbreiding zorgt voor 6 .000m2 
meer tentoonstellingsruimte . De Galerie der Gegenwart (museum voor 
hedendaagse kunst) is ontwerpen door Oswald Mathias Ungers . Dit gebouw 
staat los van de andere volumes, maar is niet afzonderlijk te betreden . Er 
loopt en parcours dat start in het renaissancegebouw, dit gaat vervolgens 
onder de grond door en met een trap komt men dan in een centrale vide die 
de volledige hoogte van de Galerie der Gegenwart beslaat .  

3.3 Schema gebouwen
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De oudste twee gebouwen vormen zowel fysiek als qua vormgeving in het 
interieur een geheel . Hoge verdiepingshoogtes en egaal gekleurde muren 
met een zwarte plint geven een neutrale achtergrond voor schilderijen . vele 
kleine ruimtes in deze stijl staan in serie achter elkaar . De openingen tussen 
de verschillende ruimtes zijn zo geplaatst dat je doorheen heel het gebouw 
kan kijken . Op de centrale as van het gebouw bevinden zich een aantal 
grote ruimtes, deze worden gebruikt om beeldhouwwerken in te plaatsen . 
Zo houdt het museum rekening met de proporties van de kunstwerken 
t .o .v . de schaal van de ruimte waarin ze staan . De ruimtes van de Galerie 
der Gegenwart hebben eveneens een rustige uitstraling, maar met een 
sober, hedendaagse afwerking . Dit creëert dan weer een canvas voor de 
hedendaagse kunst die er tentoongesteld wordt . 

Het bezoek aan het museum was heel interessant om te ontdekken hoe 
drie totaal verschillende gebouwen alsnog een geheel kunnen vormen . De 
grootte van het gehele museum maakt het dan nog eens zo impressionant . 

3.4 Interieur van de neoklassieke uitbreiding 3.5 Interieur van de moderne kubus
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WONING04

SHRÖDERHUIS – GERRIT RIETVELD

Het Schröderhuis is een eengezinswoning dat ontworpen is in 1924 
door ontwerper Gerrit Rietveld . Vandaag wordt het echter niet meer 
bewoond . Het wordt nu enkel nog gebruikt om te tonen aan bezoekers . 
Het huis is een icoon binnen De Stijl, een kunststroming in de eerste helft 
van de 20e eeuw, ook wel bekend als neoplasticisme . Het uitgangspunt 
van deze stroming is om de kunst terug te brengen naar zijn meest 
eenvoudige vorm . Dit zien we in het gebruik van enkel horizontale en 
verticale lijnen, en het uitsluitend voorkomen van primaire kleuren (rood, 
geel en blauw) naast zwart, wit en grijs . Doorheen de ganse woning zien 
we deze kenmerken terugkomen . Het exterieur, interieur zelfs details 
zoals meubelstukken en lichtarmatuur zijn uitgewerkt volgens De Stijl .

Rietveld was oorspronkelijk een meubelontwerper, het Schröderhuis 
was de eerste woning die hij ontwierp . Het werd meteen een experiment 
op vlak van ruimtegebruik . De eerste verdieping van het huis is niet 
ingedeeld in afzonderlijke kamers, maar het is één grote ruimte die 
door middel van verschuifbare wanden kan opgedeeld worden . Zo heeft 
men overdag een grote leefruimte, en ’s nachts twee slaapkamers en 
een kleine leefruimtes . Wanneer de verdieping één ruimte is, kan je nog 
steeds de onderverdelingen merken door gekleurde vlakken op de vloer .

4.1
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De constructie is interessant vanwege de onregelmatige vormgeving 
en het willen creëren van een open plan . De ter plaatse gegoten vloeren 
worden gedragen door een aantal dragende wanden in de gevel . Hierdoor 
kunnen alle binnenwanden en de andere gevelvlakken niet-dragend 
zijn en indien nodig verwijderd worden zonder impact te hebben op 
de draagstructuur . Rietveld maakte gebruik van deze constructie om te 
kunnen spelen met zowel de vormgeving van de ruimtes in het interieur 
als het ontwerp van de gevel . Interessant om weten is dat de dragende 
structuur niet uit beton of snelbouwsteen is vervaardigd, maar wel uit een 
steense muur van volle bakstenen, die we vandaag enkel nog als gevelsteen 
gebruiken . 

Een tijd geleden heb ik de kans gekregen om het Rietveld Schröderhuis 
te gaan bezoeken . Door de uitleg van de gids en de persoonlijke beleving, 
kreeg ik beter inzicht in hoe het huis eruitzag en gebruikt werd . Ik vind het 
een interessante oefening naar hoe we ruimtes anders kunnen beschouwen . 
Dit is vooral interessant voor mensen die op een kleinere oppervlakte 
willen gaan wonen, maar wel nood hebben aan privacy . Op vlak van 
architectuurstijl strookt mijn voorkeur niet met die van Rietveld en De Stijl . 
Ik ben van mening dat men een gebouw kan ontwerpen dat architecturaal 
interessant is, zonder dat het radicaal anders moet zijn . Vooral bij 
woningbouw vind ik dat men moet kijken naar de gebouwde omgeving . 
Verschillende huizen vormen samen een straatbeeld, het is dus de taak van 
de ontwerper om dit mee in acht te nemen tijdens het ontwerpproces . 

4.2 De bekende Rietveldstoel 4.3 Een nu kleine doorgang kan geopend worden dmv schuifwanden
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05 BISBEURS 2019

Inovatief en duurzaam materiaal: Dekton®

Cosentino Group is een bedrijf dat zich bezighoud met het ontwerpen, 
produceren en distribueren van innovatieve oppervlakken . Enkele 
jaren geleden brachten ze een nieuw product op de markt, genaamd 
Dekton® . Voor de productie van dit materiaal, werd een geheel nieuwe 
faciliteit gebouwd waar de platen aan de hand van een grotendeels 
geautomatiseerd proces worden vervaardigd . Dekton® kan als een 
geheel nieuw soort materiaal aanzien worden, vanwege het proces dat 
zich in de fabriek voordoet . Er wordt namelijk gebruik gemaakt van TSP-
technologie (Technology of Sinterized Particles) . Het is een nabootsing en 
verbetering van het proces dat metamorfe gesteenten in de natuur ook 
ondergaan . Het grote verschil hierin is dat de natuurlijke gesteenten hier 
miljoenen jaren voor nodig hebben, terwijl een Dekton®-plaat op enkele 
uren vervaardigd is .

5.1



23

Vanwege zijn eigenschappen wordt het materiaal vooral gebruikt 
voor (keuken)werkbladen en vloeren . Het is momenteel het hardste 
materiaal op de markt, wat ervoor zorgt dat het niet geschaad wordt 
door harde impact of door krassen . Dit maakt dat het materiaal slijtvast 
is en gedurende een lange tijd zijn initiële kwaliteit behoudt . Het is 
bestand tegen zowel zeer hoge als lage temperaturen en het is ook 
vlekbestendig . Een ander voordeel is het groot aanbod aan kleuren en 
patronen . Naast egale kleuren zijn er ook vele imitaties van natuursteen 
en hout te verkrijgen, zoals we dit ook bij laminaat zien .  

Tegenover al deze voordelen staat natuurlijk ook een groot nadeel: 
de prijs . Vanwege het speciale proces en de moeilijke bewerking is het 
duurder dan bijvoorbeeld laminaat . 

5.2 Dekton technic

5.3 Zwarte Dekton
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NIEUWE TECHNOLOGIE: ZONNEPANNEN

Veel mensen zijn geïnteresseerd in groene energie, wat vaak gelinkt wordt 
aan grote PV-zonnepanelen . Dit is vaak esthetisch niet heel interessant . 
Smartroof vond een alternatief voor de grote platen boven op het dak . 
Ze zijn namelijk gespecialiseerd in zonnepannen . Dit zijn zonnepanelen 
in de vorm van dakpannen . Net als bij traditionele zonnepanelen wordt 
er gebruik gemaakt van fotovoltaïsche cellen om hernieuwbare energie 
uit zonlicht te genereren . Het grote verschil zit echter in de esthetische 
kwaliteit . Smartroof creëerde verschillende maten van zonnepannen die 
overeenstemmen met traditionele maten van pannen en leien van bekende 
merken . Zo werken ze bijvoorbeeld samen met Wienerberger om de pannen 
en de zonnepannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen . 

Smartroof zonnepannen worden in België vervaardigd uit een volledig 
recycleerbaar kunststof . Defecte zonnecellen kunnen eenvoudig vervangen 
worden . Het rendement van zonnepannen ligt wel lager dan dat van PV-
panelen . Het grote voordeel is dat het beter integreert in het beeld van het 
hellend dak waardoor het esthetisch interessanter is . 

5.4 Smartroof Zonnepannen
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06 MASSIEFBOUW & 
SKELETBOUW

MASSIEFBOUW

Massiefbouw is een bouwmethode waarbij de krachten door middel 
van lijnlasten worden overgedragen op de fundering en vervolgens 
op de grond . Bij deze manier van bouwen valt de dragende structuur 
samen met de gebouwschil en de invulwanden, met andere woorden 
de dragende functie en de scheidende functie worden door dezelfde 
bouwelementen uitgeoefend . Onder deze elementen verstaan we 
metselwerkmuren, betonwanden, dragende houten wanden (CLT) … 

Het maken van een massiefbouwconstructie kan op drie verschillende 
manieren gebeuren: ten eerste kan men kleine elementen zoals 
bakstenen of natuurstenen gaan stapelen, daarnaast kan men ook 
beton gieten in een bekisting, en een derde mogelijkheid is om 
prefab elementen op de werf te monteren . De methode die we in 
België voor woningen nog steeds het meeste zien is het stapelen van 
snelbouwstenen . 

6.2 Dragende muren met daarop welfsels

6.1
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SKELETBOUW

Skeletbouw is de bouwmethode waarbij krachten door middel van 
puntlasten worden overgedragen op de fundering en vervolgens op de 
grond . Hierbij zijn de draagstructuur en de gebouwschil (en invulwanden) 
volledig onafhankelijk van elkaar . De dragende en scheidende functie valt 
dus niet samen . We onderscheiden in dit type gebouw het skelet en de schil . 
Het skelet bestaat voornamelijk uit kolommen en balken terwijl de schil uit 
allerlei (meestal lichte) materialen bestaat die dienen om binnen en buiten 
van elkaar te scheiden .

Er bestaan twee types van skeletstructuren die worden ingedeeld op 
basis van de verbindingen tussen balken en kolommen . Wanneer de 
verbindingen momentvast zijn spreken we van een ongeschoord raamwerk . 
Deze constructie kan dankzij zijn type van verbindingen horizontale 
krachten (zoals wind) zelf opnemen . Bij een ongeschoord raamwerk is 
echter gebruik gemaakt van scharnierende verbindingen . Dit maakt dat 
zonder enige versteviging de constructie onstabiel is . Om dit te voorkomen 
maakt men gebruik van vaste kernen, vaak onder de vorm van liftschachten 
of traphallen, of men incorporeert windverbanden onder de vorm van 
diagonale trekkers en duwers . Skeletbouw kan gemaakt worden door op de 
werf kolommen en balken te gieten of prefab elementen te monteren .

6.3 Renovatie Antwerp Tower

6.2 Renovatie Antwerp Tower
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07 PROJECTATELIER

OPDRACHT 1: ANALYSE EN OPMETING VAN DE EIGEN 
WONING

In de eerst opdracht van de opleiding toegepaste architectuur moesten 
vier ruimtes geanalyseerd, opgemeten en uitgetekend worden . De 
ruimtes werden opgemeten en de afmetingen werden op een geschetst 
plan en snede genoteerd . Hierna werd deze informatie verwerkt in een 
correcte tekening volgens architecturale tekenconventies . 

Het eindproject hiervoor is een bladzijde met daarop een grondplan en 
een snede ondersteund door een goede foto . Hierbij wordt gewerkt aan 
het visualiseren van ruimtes aan de hand van lijntekeningen door gebruik 
te maken van architecturale conventies . Het opmeten van de ruimtes 
en de meubels erin geeft aan welke dimensies het wonen met zich 
meebrengt . Naast het opmeten en visualiseren komt ook het analyseren 
op de presentatiebladzijdes te staan . Hierbij wordt gekeken naar de 
ergonomie in de verschillende ruimtes . Enkele dingen die we hieronder 
verstaan is het voldoende aanwezig zijn van circulatieruimte en de ruimte 
die men nodig heeft om bepaalde handelingen te verrichten . 

7.1



28

De opdracht was een groepswerk waarbij iedere student eerst zijn eigen 
ruimtes opmat en analyseerde en waarbij deze vervolgens met elkaar 
vergeleken werden . Er werd door deze vergelijking ook beslist welke 
ruimtes (één per woonfunctie) de meest ergonomische waren . De vier 
ruimtes werden uiteindelijk samen op een pagina gezet . 

Na het indienen en presenteren van het eindresultaat werd er feedback 
gegeven die we konden gebruiken om toekomstige projecten nog beter 
uit te voeren . Ook merkte ik tijdens het uittekenen dat ik niet alle maten 
had opgemeten die ik nodig had om tot een correcte tekening te komen . 
Hierdoor moest ik tussen het tekenen door nog bepaalde maten gaan 
opnemen . Nu was dit niet onoverkomelijk aangezien het thuis was, maar als 
de opmeting ergens anders moet gebeuren is dit een lastig probleem . 

7.2 Handgetekende plannen
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OPDRACHT 2: WONEN OP 30M2 

In de tweede opdracht van projectatelier gebruikten we de verkregen 
kennis van de woninganalyses en gingen we hiermee zelf aan de slag . De 
opdracht was om een kleine, compacte woning te ontwerpen van maximaal 
30 m2 zonder de buitenmuren mee te tellen . Aan deze woning grenst 
een buitenruimte van maximaal 10 m2 . Binnen de gegeven oppervlakte 
moest er ruimte zijn om te wassen, koken, slapen en leven . Aangezien 
dit veel functies zijn voor 30 m2 moesten we onderzoek doen naar wat 
de essentiële zaken zijn binnen deze functies en hoe deze allemaal hun 
ergonomische waarde konden behouden .

Vroeg in het ontwerpproces zijn we gestart met het schetsen van 
vlekkenplannen . Uit de vele schetsen kozen we de twee die ons het meest 
aanspraken en we werkten ze parallel uit . We begonnen te merken dat 
het geen optie was om alle functies te scheiden, en we dus moesten 
combineren . Zo kwamen we tot het ideeën zoals een opvouw bed, dat in 
opgevouwen toestand een eettafel werd, en bijbehorende stoelen die in de 
kast kunnen opgeborgen worden . Stap voor stap kwamen we met de groep 
tot een finaal ontwerp dat door de jury zeer positief beoordeeld werd.

7.3 Bovenaanzicht maquette
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De uitwerking van het project werd net zoals bij de eerste oefening 
met de hand gedaan . Plannen, snedes en gevelaanzichten werden 
met fineliner op papier getekend. Hierbij wordt rekening gehouden 
met pendiktes zodat duidelijk wordt wat doorgesneden is, wat 
dichtbij is en wat ver weg is . Naast deze tekeningen werden er nog 
perspectieftekeningen in SketchUp gemaakt alsook een maquette op 
schaal 1:20 . 

Gedurende het proces van deze opdracht werd het duidelijk dat het 
niet altijd gemakkelijk is om in groep samen te werken, zeker als het 
gaat om een ontwerp gerichte opdracht . Het belangrijkste hierbij is om 
goed met elkaar te communiceren .

7.4 Handgetekend grondplan
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OPDRACHT 3: IN DE RIJ

In de derde atelieropdracht dienden we uitgewerkte plannen te maken, 
beginnende van een ontwerpschets . Het gaat hier om een schets van een 
rijwoning, een huis dat langs beide zijden grenst aan een andere woning . De 
conceptuele schets was het beginpunt om realistische plannen te tekenen 
van dit huis .  Zo moesten er grondplannen, snedes, gevelaanzichten en 
bouwdetails opgetekend worden . Naast de tekeningen moesten er ook 
berekeningen gemaakt worden . Zo moesten we de dikte van de isolatie 
in de muren, vloeren en daken berekenen, de balken dimensioneren, de 
trappen berekenen aan de hand van de stapmodulus en het afschot van de 
daken bepalen . 

De opdracht bestond uit twee delen, waarvan het eerste het uittekenen 
van correcte plannen was, het andere deel was een ontwerpopgave . Op 
het perceel van de rijwoning werd een bijgebouw ontworpen, een atelier 
voor een modeontwerpster . Deze moest ontworpen worden in de geest 
van het hoofdgebouw . Van dit modeatelier werd een maquette gemaakt 
om te presenteren . De moeilijkheid van deze ontwerpopgave was dat de 
kroonlijsthoogte op vijf meter hoog lag, dit is niet voldoende om twee 
volwaardige verdiepingen onder te huisvesten . Ik heb er dus voor gekozen 
om het gelijkvloers van het bijgebouw 90 centimeter onder het maaiveld 
te leggen, naar analogie met het hoofdgebouw . Hierdoor kon een kleine 
kitchenette voorzien worden op een verdieping . Deze staat als een licht, 
houten volume in de ruimte en is volledig open, waardoor het gelijkvloers 
en de verdieping een geheel vormen . 

Tijdens de begeleidingen werd er feedback gegeven op de plannen 
die op dat moment gemaakt waren . Zo werd er progressie gemaakt van 
eenvoudige plannen naar correcte, uitvoerbare plannen . De zaken die het 
meeste aanpassing nodig hadden waren de bouwknopen . Hierbij moest er 
gelet worden op de continuïteit van de thermische lijn . 
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IN DE RIJ
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7.5 Grondplan gelijkvloers
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7.6 Bouwdetail van de funderingsaanzet
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OPDRACHT 4: 

De opdracht Vier onder een dak bestaat uit 3 luiken . Het eerste is een 
ontwerpopgave, vervolgens is er een groepswerk dat zich toespitst op 
inplanting van gebouwen in een omgeving en het derde luik gaat over de 
technische uitwerking van onder andere water aan- en afvoer en ventilatie . 

De ontwerpopgave bestond eruit om een gebouw te creëren van 12 op 12 
op 12 meter, dat een studio een 2-persoons appartement een 5-persoons 
appartement een collectieve functie en een collectief dakterras bevatten . 
Ik zag deze laatste als een kans om hieruit een ruimtelijk concept te 
ontwikkelen . Reeds vroeg in het ontwerpproces dacht ik aan een publiek 
toegankelijke buitentrap die rondom het gebouw cirkelde (weliswaar 
binnen het opgegeven volume) . Dit gegeven is aanzet zijn om mensen uit 
te nodigen om naar het dakterras te gaan . De aanwezige trap langs de 
buitengevel zorgt voor anomalieën gevel die op deze uitzonderingen na 
eerder rationeel oogt . Dat rationele beeld komt voort uit referenties van 
onder andere Sergison Bates Architects, B-architecten en Max Dudler .

In mijn ontwerp heb ik de studio en de collectieve functie (een 
ontspanningsruimte) op het gelijkvloers geplaatst, het 2-persoons 
appartement op de eerste verdieping en het grootste appartement zit zowel 
op de tweede als op de eerste verdieping . De draaiende trap zorgt ervoor 
dat de inkom van elk appartement op een andere plaats zit . Dit is meteen 
ook een van de redenen dat elk appartement volledig anders is ingedeeld . 
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4 onder 1 dak
PLANNEN

Schaal 1:100
Pieter Lamoen

06-03-2020

NIVEAU 2

DAKENPLAN
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4 onder 1 dak
PLANNEN

Schaal 1:100
Pieter Lamoen

06-03-2020
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7.7 Plannen in ontwerpfase
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7.10 Referentie Max Dudler

7.9 Referntie B-Architecten Antwerpen

4 onder 1 dak
GEVELS

Schaal 1:100
Pieter Lamoen

06-03-2020

VOORAANZICHT

RECHTERAANZICHT7.8 Gevelaanzicht
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08 PERSOONLIJKHEID

DE BEMIDDELAAR

Voor de aanvang van de persoonlijkheidstest was ik nogal sceptisch 
over hoe deze zou functioneren . Ook tijdens het invullen, had ik mijn 
twijfels over hoe deze vragen zouden leiden tot een analyse van mijn 
persoonlijkheid . Maar na het bekijken van de resultaten was ik enorm 
onder de indruk van hoe accuraat het onderzoek was . Ik veronderstel dat 
er dus heel wat wetenschap in kruipt om zo een test op te stellen .

In de inleiding wordt er gesproken over hoe bemiddelaars zich laten 
leiden door bepaalde principes, meer specifiek gaan we op zoek naar 
zaken waarop je trots kan zijn of waarvan je een bepaalde voldoening 
krijgt . Dit heb ik altijd al gemerkt wanneer ik met anderen over 
toekomstplannen spreek . Vrienden hebben vaak toekomstplannen die 
gebaseerd zijn op carrière maken of een familie opbouwen, terwijl mijn 
doel in het leven is om simpelweg gelukkig te zijn, ongeacht wat, wie of 
welke situatie dit geluk creëert . 

Om toch even dieper in te gaan de toekomst, is het interessant om te 
vermelden dat het niet altijd evident is als bemiddelaar om een diploma 
te behalen dat kan leiden tot een succesvolle carrière . Dit komt vooral 
omdat theoretische richtingen vaak als gevolg hebben dat je ganse 
dagen stilzwijgend op een stoel moet zitten . Voor iemand die gestuurd 
wordt door passie en actief bezig zijn, is dit niet de beste situatie . 
Jammer genoeg is dit (in het middelbaar) vaak nodig om een goede 
achtergrond op te bouwen . Dit is de hoofdreden dat ik in het hoger 
onderwijs voor een richting met veel praktijk heb gekozen . Het staat me 

8.1
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toe om in een open omgeving zaken bij te leren op eigen tempo, gebruik 
makend van begeleidingen .

Een van de sterktes van een bemiddelaar is dat hij zeer gepassioneerd is . 
Ik merk dit ook in de dingen die ik doe: muziek, basketbal, architectuur . 
Eens ik geïnteresseerd geraak in iets, steek ik er al mijn energie in . Een 
aspect dat hier invloed op heeft, is dat ik geen stress heb voor deadlines . 
Dit kan wel eens voor uitstelgedrag zorgen, maar eens ik aan iets bezig 
ben, heb ik er geen moeite mee om kort voor een deadline de nodige extra 
uren te kloppen .

Een leuk extraatje is dat ik helemaal niet graag met de telefoon bel . 
Blijkbaar is dit typisch voor mijn persoonlijkheid . Volgens de test ligt dit aan 
het feit dat we ofwel liefst face to face een gesprek voeren, omdat je dan je 
gesprekspartner beter kan lezen, ofwel al schrijvend communiceert, waarbij 
je de tijd krijgt om je antwoorden perfect te formuleren . Bij het telefoneren 
heb je geen van beide, en dat maakt het net zo moeilijk .

8.3 Specifieke waarden

8.2 Het resultaat
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DE LEMOTEST:

Ik was enthousiast over de lemotest aangezien het altijd leuk is om 
iets bij te leren over je eigen studiemethodes en manieren waarop je 
deze kan verbeteren . na het verkrijgen van de resultaten, merkte ik dat 
deze test niet heel accuraat is, aangezien de vragen over een bepaalde 
onvolledigheid beschikken . 

De opdeling van het onderzoek in verwerking, motivatie en sturing vind 
ik wel een logische . Bij motivatie zit echter het grote probleem tussen 
de vragen en de uitslag . Ik antwoordde op de vragen dat ik door mijn 
ouders gemotiveerd werd om te studeren . De enquête concludeerde 
hier echter uit dat ik voor mezelf niet dezelfde keuze zou gemaakt 
hebben, wat dus niet waar is . Volgens de test is een van mijn werkpunten 
het samen leren . Ook hierbij denk ik dat de vragen niet helemaal 
overeenkomen met de uiteindelijke resultaten . Het lijkt nu alsof ik actief 
mensen probeer te vermijden, wat uiteraard niet waar is . 

Bij mijn leersterkten lijkt de test beter te kloppen . Het is inderdaad 
waar dat ik de inhoud van school doortrek naar erbuiten . Wanneer ik een 
werf passeer, stop ik altijd eens om te zien wat er aan het gebeuren is . 
Ook kijk ik geregeld in architectuurtijdschriften om uit te zoeken welke 
inhoud van op school terugkomt in het werkveld . Ik vind het belangrijk 
om de essentie van een cursus te kennen en niet zozeer alle details 
vanbuiten te leren . 

8.4 Onderdelen van de Lemotest
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De test toont ook aan dat ik gemakkelijker studeer voor vakken die ik leuk 
vind en dat ik me moeilijker aan minder boeiende vakken kan zetten . Dit 
is interessant om te bespreken in combinatie met de 16-persoonlijkheden 
test . Dit resultaat is typisch voor een bemiddelaar . Eens ik iets gevonden 
heb dat me interesseert, dan gaan ik er voluit voor . Ik heb meer moeite om 
te zetten aan zaken die ik minder boeiend vind . 

De conclusie is dat ik een gemotiveerde ongerichte leerder ben . Ik vind 
mijn studie interessant, maar de organisatie loopt nog niet helemaal 
vlot. Een planning maken is niet altijd gemakkelijk en ik moet efficiënter 
leren studeren . Ergens zit er waarheid in al deze aspecten, maar ik vind 
dat de test te kort door de bocht gaat. De vragen waren te specifiek en 
er waren niet genoeg vragen om geheel te kunnen inschatten wat mijn 
studiemethode is, wat nu exact mijn problemen zijn en mijn sterke punten . 
Het lijkt me trouwens ook dat een test niet de juiste resultaten kan geven 
voor verschillende type personen, in verschillende vakgebieden . Ik denk 
dat deze taak moet uitgevoerd worden door ofwel een echte persoon, ofwel 
door een veel grondigere studie .  

8.5 Resultaten uit de Lemotest
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LEERDOELEN09

9.1

OLR 1:

75%

Onderzoeken,	analyseren en	creatief,	innoverend	en	autonoom uitdagingen	oplossen

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Essentie	zien	van	een	
architecturale	uitdaging.

Onderzoeksgeriche	manier	
analyseren

OLR 2:
Mondeling	en	schriftelijk communiceren	van	onderbouwde	keuzes	aan	derden

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Keuzes	onderbouwen

Mondeling	&	schriftelijk	
communiceren

OLR 3: 
Nauwgezet	detailleren	i.f.v.	uitvoering

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Bouwproject	opmaken	van	A	tot	Z

Details	tekenen

Integratie	technische	kennis

OLR 4:
Visualiseren	met	juiste	technieken	i.f.v.	de	bouwpartners

63% 81%

0% 20%

Toepassen	van	
presentatietechnieken

Digitaal	tekenen	(AutoCad)

Virtueel	bouwen	(Revit)

OLR 6:

50%

Opvolgen	en	adviseren	van	technische	aspecten	

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Normeringen	toepassen

Adviseren

Opvolgen

OLR 7:

88%

Zich	professioneel	positioneren	en	interdisciplinair	samenwerken

75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Professionele	houding

Participatief	samenwerken	via	
overleg

OLR 8:

88%

Integrale	duurzaamheid	integreren

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Innovaties	comfortbeheer	
integreren

Duurzaamheid	integreren

OLR 9:

75%

Respect	voor	een	internationale	en	interculturele	context

0%

Respect	voor	culture	en	materiële	
verschillen

Respect	voor	architecturale	
waarde

Persoonsvorming

9.2 Leerresultaten



42

100% 

OLR 4:
Visualiseren	met	juiste	technieken	i.f.v.	de	bouwpartners

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Toepassen	van	
presentatietechnieken

Digitaal	tekenen	(AutoCad)

Virtueel	bouwen	(Revit)

OLR 5:
Functioneel	organiseren,	van	bouwopgave	tot	definitief	ontwerp

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Plannen

Gegevens	structureren

72%

100% 

OLR 9:

75%

Respect	voor	een	internationale	en	interculturele	context

OLR 10:

83%

Reflecteren

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Respect	voor	culture	en	materiële	
verschillen

Respect	voor	architecturale	
waarde

Persoonsvorming

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Verbetert	zichzelf

Reflecteren

Zelfkritisch	zijn

9.3 Leerresultaten deel 2
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AFBEELDINGEN

1.1 Winterieuravond foto overgenomen van http://www .faydherbeacademie .be/evenement/
winterieur-studio-annamariacornelia

1.2 De prefab badkamers foto overgenomen van https://www .bouwindustrialisatie .be/thema-
artikels-pod/geslaagde-premiere-met-prefab-badkamers/

1.3 Exterieur van het gebouw Yust foto overgenomen van https://www .tripadvisor .com/Hotel_
Review-g188636-d15326758-Reviews-Yust_Antwerpen-Antwerp_Antwerp_Province .html

1.4 Gepersonaliseerde 3D printer foto overgenomen van https://www .ericklarenbeek .com/

1.5 Dagelijkse objecten foto overgenomen van https://materialdistrict .com/article/winners-
new-material-award-fellow-2018/winners-new-material-award-fellow-2018-materialdistrict-4/

1.6 New York Residence foto overgenomen van https://newyork .demeester .eu/project

1.7 Novartis Campus - Shanghai foto overgenomen van https://www .subtilitas .site/
post/188115968324/sergison-bates-welcome-center-offices-shanghai

1.8 Stephen Bates foto overgenomen van https://sergisonbates .com/en/news/an-interview-
with-stephen-bates_2

1.9 Mansion block - Londen foto overgenomen van https://sergisonbates .com/en/projects/
mansion-block-london

2.1 Bibliotheek foto overgenomen van https://www .eim .com/cee/sk/news/

2.2 Baker House https://www .pinterest .cl/pin/694046992555527335/

2.3 scan kolom naar muur scan uit Architecture: form, space & order

2.4 De cover van het boek scan uit Architecture: form, space & order

2.5 Barcelona Paviljoen - Mies van der Rohe foto overgenomen van https://divisare .com/
projects/338931-ludwig-mies-van-der-rohe-maciej-jezyk-barcelona-pavilion

2.6 High Line - New York foto overgenomen van https://archinect .com/news/
article/150013785/the-high-line-launches-new-network-platform-to-help-future-parks-avoid-
their-mistakes

2.7 Las Ramblas - Barcelona foto overgenomen van https://es .m .wikipedia .org/wiki/
Archivo%3ALas_Ramblas,_Barcelona .jpg

2.8 Houston foto overgenomen van https://losangelesheadlines .com/houston-ranks-among-
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2.9 Central park in vogelperspectief foto overgenomen van https://www .smartertravel .com/
the-10-best-things-to-see-in-new-yorks-central-park/

2.10 De menselijke activiteit foto overgenomen van https://www .tripsavvy .com/things-to-
do-in-central-park-1612767

3.1 Het renaissancegebouw eigen werk

3.2 De drie verschillende gebouwen foto overgenomen van https://www .geocaching .com/
geocache/GC3PJQP_hamburger-kunsthalle?guid=193d9b97-6d95-473e-a6b7-af960c26fa77

3.3 Schema gebouwen foto overgenomen van https://www .hamburger-kunsthalle .de/en/visit

3.4 Interieur van de neoklassieke uitbreiding eigen werk

3.5 Interieur van de moderne kubus eigen werk
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4.1 Exterieurbeeld eigen werk

4.2 De bekende Rietveldstoel eigen werk

4.3 Een nu kleine doorgang kan geopend worden dmv schuifwanden eigen werk

5.1 Dekton keukenblad foto overgenomen van https://www .cosentino .com/nl-be/galerij/
project/keon-sheffield-kitchen/

5.2 Dekton technic foto overgenomen van https://www .cosentino .com/en-ie/gallery/project/
muebles-de-cocina-aries/

5.3 Zwarte Dekton eigen werk

5.4 Smartroof Zonnepannen foto overgenomen van http://www .smartroof .be/nl/referenties/
neosolpan/zwevegem-01

6.1 Renovatie Antwerp Tower eigen werk

6.2 Dragende muren met daarop welfsels foto overgenomen van https://www .
ikbouweenwoning .be/hoe-een-huis-bouwen/leggen-welfsels-ruwbouwwerken-gelijkvloers-
verdieping

6.2 Renovatie Antwerp Tower eigen werk

6.3 Renovatie Antwerp Tower eigen werk

7.1 Foto maquette opdracht 3 eigen werk

7.2 Handgetekende plannen eigen werk

7.3 Bovenaanzicht maquette eigen werk

7.4 Handgetekend grondplan eigen werk

7.5 Grondplan gelijkvloers eigen werk

7.6 Bouwdetail van de funderingsaanzet eigen werk

7.7 Plannen in ontwerpfase eigen werk

7.8 Gevelaanzicht eigen werk

7.9 Referntie B-Architecten Antwerpen foto overgenomen https://architectura .be/nl/
projecten/22462/sociale-appartementen-luca-ii

7.10 Referentie Max Dudler foto overgenomen van https://www .picuki .com/
media/2095228708108960623

8.1Persoonlijkheden foto overgenomen van https://www .16personalities .com/nl

8.2 Het resultaat foto overgenomen van https://www .16personalities .com/infp-personality

8.3 Specifieke waarden foto overgenomen van https://www .16personalities .com/infp-
personality

8.4 Onderdelen van de Lemotest foto uit document met resultaten

8.5 Resultaten uit de Lemotest foto uit document met resultaten

9.1 Leerdoelen foto overgenomen van https://www.ag5.com/defining-learning-objectives/
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