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I think architecture is rarely the product 
of a single ideology. It’s more like it can 
be shaped by a really big idea. It can ac-

commodate a lot of life forms.

- Bjarke Ingels 
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01. 
Project In de rij
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De ontwerpopdracht ‘In de rij’ was het eerste grote project 
in mijn opleiding Toegepaste Architectuur. Hierbij werd de 
nadruk gelegd op één van de meest voorkomende type 
woningen, namelijk het rijhuis. Een betaalbare woning die 
aan alle eisen en comfort voldoet. 

Voor deze opdracht werd er een ontwerpschets toegekend 
die we verder hebben uitgewerkt tot een realistisch 
ontwerp. Tijdens dit ontwerpproces hebben we kennis 
gemaakt met de verschillende bouwsystemen, duurzame 
materialen en gevelafwerkingen. Mijn voorkeur voor dit 
ontwerp ging uit naar massiefbouw en een klassieke 
bakstenen gevel, maar met een moderne touch.
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01. 

Grondplan 00 
 

Grondplan 01
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Doorsnede A 
 

Doorsnede B 
 

Detail: Buitenmuur - fundering 
 

Detail: Aansluiting groendak 
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02. 
Project Collectief wonen

In het tweede semester stond collectief wonen centraal. Het 
vinden van een betaalbare en kwalitatieve woning wordt 
steeds moeilijker. Het is van belang dat we daarom dichter 
en compacter gaan wonen. Door functies te gaan delen 
met elkaar kunnen we ruimte besparen en het comfort 
verbeteren. Collectief wonen heeft ook een meerwaarde op 
sociaal vlak en wordt gezien als een duurzame woonvorm. 

©RUP KOMET (gegeven site in Mechelen)

Masterplan

Inplantingsplan
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Deelaspect 1: Stedenbouw: We kregen een gegeven site 
in de stad Mechelen. Dit terrein werd onderverdeeld in 5 
groepjes. Op basis van deze onderverdeling werd er een 
masterplan- en inplantingsplan gemaakt. 

Deelaspect 2: Architectuur: De woning moet voorzien 
zijn van een studio, een 1-slaapkamerunit en een 
3-slaapkamerunit. Elke studio of unit moet beschikken 
over een eigen privatieve buitenruimte. Bovendien is er 
ook een collectieve buitenruimte aanwezig. 

Deelaspect 3: Duurzaamheid: Ook bij deze opdracht werd 
er een groot belang gehecht aan duurzaamheid en het 
kiezen van materialen die milieuvriendelijk zijn en die 
goed voldoen aan de EPB-eisen. 

Deelaspect 4: Stabiliteit: De draagstructuur moet 
worden uitgewerkt en dragende elementen moeten 
worden berekend. Hiervoor hebben we de sterkte van de 
predallen, muren en kolommen berekend. 

Deelaspect 5: Technieken: Voor dit deel heb ik een 
zo efficiënt mogelijk elektriciteits-, riolerings- en 
ventilatieplan uitgewerkt.

Deelaspect 6: Voorstellingstechnieken: Hierbij moet 
er rekening worden gehouden met de lay-out van de 
plannen en de visualisaties. De plannen van het hele 
groepje moeten op elkaar afgestemd zijn. 
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02. 

Grondplan 00 
 

Grondplan 01
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Doorsnede A 
 

Doorsnede B 
 

Gevel Voor Gevel Rechts Gevel Achter 
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02. 

Detail Aansluiting balkon 
 

Detail Dakopstand 
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Fundering- en rioleringsplan 
 

Elektriciteitsplan  
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03. 
Project Zorgwonen

Zorgflat 
2-slaapkamerappartement

Studio Zorgflat 
1-slaapkamerappartement

Het levenslang wonen moet 
voor iedereen mogelijk zijn. Zo 
hebben we een grote variatie 
aan energiezuinige zorgflats en 
studio’s ontworpen. 
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Voor de eerste opdracht van het tweede bachelorjaar 
werden we uitgedaagd om gebruiksvriendelijke en 
duurzame  assistentiewoningen te ontwerpen. 

Het gebouw bestaat uit minstens 10 woningen en 4 
verdiepingen boven het maaiveld. Belangrijk is dat de 
assistentiewoningen voldoen aan de voorschriften voor 
levenslang wonen, de toegankelijk- en brandveiligheid. 

Het gebouw is voorzien van een polyvalente zaal, 
kelderruimte, bergingen, gemeenschappelijke ruimtes en 
functies. Zowel de bewoners als buurtbewoners kunnen 
gebruik maken van de gemeenschappelijke diensten. 
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03. 

Grondplan 00 
 

Het gelijkvloers is multifunctioneel, toegankelijk, gericht op jong en oud. De 
aanwezigheid van een brasserie, dagcentrum, sportzaal, etc. zorgen ervoor 
dat dit gebouw zelfonderhoudend is. Hierdoor garanderen wij dat het wonen 
goedkoop blijft voor iedereen. Daarnaast bieden wij met de aanwezigheid 
van een kapper, wellness, polyvalente zaal, brasserie, etc. een meerwaarde 
aan voor zowel de bewoners als de buurtbewoners, bedrijven, scholen, etc
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Grondplan 01

Gezondheid en een groene omgeving staan centraal. 
Zo beschikt iedere verdieping over een eigen dakterras.
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03. 
Grondplan 02 Grondplan 03 
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Brand- en evactuatieplan 01 Detail Aansluiting balkon

21



03. 
Langsdoorsnede

Verder werd er steeds gekeken naar de duurzaamheid en kwaliteit 
van materialen. De muren, vloeren en daken werden samengesteld 
rekening houdend met de eisen voor een passiefhuis. 

Keuzes werden steeds gestaafd met technische documenten 
en berekeningen. De berekeningen tonen aan dat de U-waarde 
steeds lager ligt dan 0,15 W/m²K. Zo is dit voor de buitenmuren 
gereduceerd tot 0,13 W/m²K. 
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04. 
Project Renovatie Paardenmarkt 

Blok B - Kelder
Paardenmarkt 90, 92, 94 – Rodestraat 4 

2000 Antwerpen
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Gevel Noord

Gevel Zuid Gevel West

Gevel Oost 



De site paardenmarkt is gelegen op de Paardenmarkt nr 
94 aan de Rodestraat. De site is opgebouwd uit panden 
van verschillende bouwperiodes. De panden hebben 
een grote architecturale en historische waarde. Hierdoor 
heeft men ervoor gekozen om het gebouw te renoveren 
en restaureren in plaats van het te vervangen door 
nieuwbouw. 

Het project bestaat uit verschillende bouwdelen; blok 
AS(restauratie), A, B en blok C (renovatie). Ik kreeg blok B 
toegewezen en moest hiervan de kelder  uitwerken. Het 
was de bedoeling dat we vertrokken vanuit plannen van 
de architect, stabiliteitsplannen, plannen technieken, een 
EPB verslag, brandveiligheidsconcept en het bijzonder 
restauratie bestek. Op basis hiervan werden zowel de 
bestaande, de afbraak als de nieuwe toestand uitgewerkt 
in Revit. 

Visualisatie renovatie Paardenmarkt, DMT architecten i.s.m. MAAT_WERK architecten

Visualisatie renovatie Paardenmarkt, DMT architecten i.s.m. MAAT_WERK architecten
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04. 

Grondplan Kelder Bestaand - Afbraak 
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Grondplan Nieuwe toestand

27



04. 
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Doorsnede Bestaand-Afbraak  

Doorsnede Nieuwe toestand 
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Ventilatieplan Kelder & kruipruimte  
AFBLAAS

EXTRACTIE 
PULSIE

VERSE LUCHT



05. 
Vaardigheden

Voordat ik aan de opleiding toegepaste architectuur was begonnen heb ik één jaar Architectuur gestudeerd aan de Universiteit 
Antwerpen. Ook hier heb ik heel wat architecturale kennis opgedaan. De focus in deze richting lag voornamelijk op het ontwerpen en 
visualiseren aan de hand van schetsen en maquettes. 

Een belangrijke opdracht hier was het ontwerpen van een woongebouw aan de Minderbroedersrui in Antwerpen. Het gebouw bestaat 
uit vier wooneenheden met een collectieve circulatie en buitenruimte. 

Maquettes & schetsen
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Ontwerpopdracht ‘Toevoegen’ maquette

Ontwerpopdracht ‘Toevoegen’ - trap overdekte buitenruimte
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