
opleiding architectuur 
phl - dpt. arts and architecture

In de ruimste zin
In

 d
e r

u
Im

s
te zIn

The real space walker is the architect. He moves freely and creatively 

in space. It nourishes his thinking and stimulates his actions. An 

architectural education is the home base for the impassioned space 

walker. In the broadest sense gives a self-portrait in word and image 

of the architecture education of the PHL-University College, which 

belongs to the faculty association for architecture and interior 

architecture of the University of Hasselt, Belgium. A self-portrait is 

drawn with space, in the broadest sense of the word.

De ruimtewandelaar bij uitstek is de architect. Hij beweegt zich vrij en 

creatief in de ruimte. Die voedt zijn denken en stimuleert zijn handelen. 

De architectuuropleiding legt het fundament voor de gepassioneerde 

ruimtewandelaar. In de ruimste zin toont het zelfportret in woord en 

beeld van de opleiding architectuur van de PHL University College.

Zij behoort tot de associatiefaculteit architectuur en 

interieurarchitectuur van de Universiteit Hasselt (B). Het is een 

zelfportret met ruimte, in de meest ruime zin van het woord.
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voorwoord

Tussen denken en maken
In de ruimste zin maakt een balans op van onze architectuuropleiding en de centrale rol die de 

ontwerpstudio’s er anno 2009 vervullen. 

De voorbije twee jaren hebben we de ontwerpstudio’s opnieuw gedefinieerd. Dit was 

noodzakelijk. De lat voor kwaliteit ligt immers steeds hoger. Het academiseringsproces zet 

de opleiding op de sporen van verdieping en reorganisatie. De beroepswereld vraagt van de 

architect een grotere professionalisering en bovendien is het werken aan de internationale 

dimensie een must geworden. 

Onze opdracht bestaat erin om, vanuit onze ervaring en deskundigheid, ervoor te zorgen 

dat de studio’s een scharnierfunctie blijven vervullen tussen de opleidingsonderdelen, 

de onderzoeksactiviteiten, het werkveld en de architectuurwereld. Het fundament van de 

architectuuropleiding is immers de ontwerpopleiding in de studio’s.

Onze ambitie is groot en wij zien de toekomstige uitdagingen op het ingeslagen pad dan ook 

positief tegemoet. De mogelijkheden voor studenten en docenten om zich te ontplooien 

zijn nu talrijker dan ooit. De ontwerpstudio’s scheppen ruimte om plannen te ontwikkelen 

met een hoog werkelijkheidsgehalte en maken tevens plaats voor het experiment. 

Daarnaast krijgen diverse vormen van wetenschappelijk onderzoek, ook ontwerpend 

onderzoek (research by design) de kans om architecturale concepten te onderbouwen of te 

genereren. We zijn ervan overtuigd dat net de combinatie van ontwerpen en onderzoek onze 

academische architectuuropleiding een heel eigen gezicht kan geven.

Onze geografische ligging in Vlaanderen is uniek. We bevinden ons namelijk in de Euregio 

die over grote potenties beschikt: drie talen, vier verschillende landschappen en evenveel 

culturen in een straal van amper vijftig kilometer. De troeven van de Euregio willen we in de 

nabije toekomst helemaal uitspelen.

Ons departement is niet enkel een opleidingsinstituut. Het is de plaats waar het rijke, 

complexe en diepgaande architectuurdiscours wordt uitgewerkt, ontwikkeld, onderzocht, 

bevraagd, besproken en getest.

Onderwijs gaat tenslotte ook over de droom en de hoop van een generatie toekomstige 

architecten. De vorming ervan vereist verantwoordelijkheid, respect en een open geest. We 

geven immers onrechtstreeks vorm aan de architectuur en het discours van morgen. Wij zijn 

ons daar sterk van bewust, en dat is wat ons en onze collega’s in de studio’s drijft.

Laat deze publicatie daarvan getuige zijn

Danny Windmolders Jo Berben

Coordinator Studio Bachelor  Coordinator Studio Master
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Preface

Between thinking and making
In the broadest sense takes stock of our architecture education and the central role that the 

design studios play in 2009. During the last two years we have redefined the design studios. 

This was necessary. Quality requirements increase continually. The academic accreditation 

process results in a deepening and a reorganisation of the educational programme. The 

professional world demands a greater professionalisation of the architect’s work and his 

activities must have an international dimension. 

Our assignment consists of being sure, on the basis of our experience and expertise, that the 

studios continue to occupy a pivotal position between the various parts of the educational 

programme, the research activities, the field of endeavour and the architectural world. In the 

final analysis, design training in the studios forms the foundation of architecture education. 

Our ambition is great, and we have a positive attitude toward the future challenges along the 

path we have chosen. The opportunities for students and teachers to develop themselves are 

more numerous now than ever before. The design studios create space for developing plans 

with a high reality-content, and also make room for experimentation. In addition, various 

forms of scientific research -- also research by design -- are available to support or generate 

architectural concepts. We are persuaded that this combination of design and research can 

give our academic architecture education a distinctive character. 

Our geographic location in Flanders is unique. We are located in a Euroregion with great 

potential: three languages, four different landscapes and as many cultures in a radius of 

fifty kilometres. In the near future we want to more fully capitalise on the advantages of the 

Euroregion. 

Our department is not just an educational institution. It is a place where a rich, complex 

and in-depth architectural discourse is conceptualised, developed, researched, investigated, 

discussed and tested. 

Ultimately, our programme of education relates to the dreams and hopes of a whole 

generation of future architects. Their education requires responsibility, respect and an open 

mind. We are, after all, giving direct form to the architecture and discourse of tomorrow. 

We are extremely conscious of this, and that is what motivates us and our colleagues in the 

studios. 

May this publication testify to this.

Danny Windmolders Jo Berben

Coordinator Studio Bachelor  Coordinator Studio Master
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1 Inleiding

Deze publicatie komt op een gepast ogenblik. De opleiding architectuur bestaat vijftig jaar. 

Ze heeft binnen de regio haar rol in de democratisering- en emancipatiebeweging van het 

onderwijs vanaf de jaren vijftig van vorige eeuw stevig ter harte genomen. Haar rijpe leeftijd 

belet de opleiding niet om op de impulsen van de Europese en Vlaamse onderwijsvisie te 

reageren met een dynamisme dat een jeugdige energie en ambitie weerspiegelt en waarbij de 

goede mix van leeftijden binnen de personeelsformatie, de drijvende kracht van de opleiding, 

zorgt voor evenwicht en rijp beraad. 

De maatschappelijke taak om jonge mensen een degelijke opleiding te bieden beperkte 

zich in het verleden in hoofdzaak tot de beroepsopleiding. Vandaag is een academische 

hogeschool een organisatie die zich breed inbedt in haar maatschappelijke omgeving, taken 

van dienstverlening opneemt, wetenschappelijk onderzoek verricht, een boeiende relatie 

met haar alumni onderhoudt en naschoolse vorming organiseert op verschillende vlakken. 

Binnen die context kiest de opleiding voor de vorming van architecten die een academische 

onderzoekende instelling kunnen koppelen aan creatief ontwerpen. Ze denken en handelen 

vanuit een sociale verantwoordelijkheidszin, hebben een degelijke cultuurhistorische kennis 

en een kritische instelling en zijn in staat technologische innovatie en milieubewustzijn met 

elkaar te verzoenen. Om dit ambitieus project te realiseren organiseert de opleiding een grote 

diversiteit aan opleidingsonderdelen. Die vormen de student tot een veelzijdig academicus 

die op zeer verschillende terreinen vakkundig beslissingen kan nemen. Zijn voornaamste 

competenties zijn: creatief en onderzoekend ontwerpen, nauwgezet en doelgericht plannen 

en organiseren. Binnen de ontwerpstudio komen kennis, inzicht en vaardigheden die de 

ondersteunende opleidingsonderdelen aanbrengen vanuit de domeinen van kunst en cultuur, 

bouwkunde en stedenbouw tot een synthese. Gemengde teams met ervaren en eminente 

jonge ontwerpers geven er de opleiding vorm. De studio wordt een centrum waar theorie, 

onderzoek en ontwerppraktijk elkaar vinden. De ontwikkeling van onderzoek gekoppeld aan 

verschillende opleidingsonderdelen mondt uit in de masterproef met scriptie en project, 

en maakt dat de opleiding zich ontwikkelt tot een unieke, ambitieuze en toekomstgerichte 

architectuuropleiding. 

In de ruimste zin leidt de lezer binnen in de verschillende werkruimten van de opleiding. De 

lezer maakt er kennis met de inzichten die de opleiding bezielt en met de realisaties die ze 

voortbrengt. Laat het een uitnodiging zijn voor een nadere kennismaking.

Rob Cuyvers Roger Liberloo

Departementshoofd Opleidingscoördinator
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1. Introduction

This publication appears at an appropriate time. The architecture department has existed 

for fifty years. Since the fifties of the last century it has vigorously fulfilled its role in the 

democratisation and emancipation movement of education in the region. Its maturity, 

however, does not prevent the department from reacting to the impulses of the European and 

Flemish educational vision with a dynamism that reflects youthful energy and ambition, and 

for which the good mix of ages among the personnel ensures balanced and ripe deliberation 

behind the driving force of the department. 

In the past, the social task of offering young people a solid education was limited mainly 

to vocational training. Today an academic institution of higher learning is an organisation 

that has a broad foundation in its social environment, accomplishes service tasks, conducts 

scientific research, maintains a fascinating relationship with its alumni and organises 

post-graduate education in various areas. In that context, the department strives to train 

architects who can link an academic investigative attitude to creative designing. They think 

and act from a sense of social responsibility, have a solid cultural-historical knowledge and 

a critical attitude, and are able to reconcile technological innovation with environmental 

awareness. To realise this ambitious goal, the department organises a great diversity 

of educational components. They shape the student into a versatile academic who can 

make competent decisions in very diverse fields. His main competences are creative and 

investigative designing, along with meticulous and goal-oriented planning and organising. 

The design studio achieves a synthesis of the knowledge, insight and skills that the supportive 

educational components contribute from the domains of art and culture, construction 

science and urban development. Mixed teams with experienced and eminent young designers 

give form to the training. The studio is a centre where theory, research and design practice 

find each other. The research conducted in the various educational components leads to 

the master’s examination with a thesis and a project, which means that the course of study 

provides a unique, ambitious and future-oriented architecture education. 

In the broadest sense introduces the reader to the various work spaces in the course of study. 

The reader becomes acquainted with the insights that inspire the educational programme 

and with the realisations that it is producing. May it also serve as an invitation for further 

investigation.

Rob Cuyvers Roger Liberloo

Department head Educational co-ordinator 
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Education is not filling a pail,
but the lighting of a fire.
(W.	B.	Yeats)	
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2 Mission Statement

KrItISch ruIMteLIjK ontwerPen... door onderzoeK en oefenIng! 
Het team streeft ernaar het academisch onderwijs en onderzoek naar een Europese maatstaf 
te organiseren, uit te bouwen en te bezielen vanuit de fundamenten van het fenomeen 
ruimte, de waarde leefbaarheid en het medium beelding.

ruIMte
Zowel beschouwd vanuit haar eeuwenlange traditie als vanuit haar hedendaagse context 
handelt de architectuur beroepsmatig over het oerfenomeen ruimte. Ze omvat de 
driedimensionale werkelijkheid met haar materiële complexiteit en immateriële veelzijdigheid. 
Ruimte verschijnt als een oerfenomeen op de aarde. De planeet biedt ruimte aan alles wat 
leeft. De mens neemt ruimte in, verandert haar en ontwerpt door de eeuwen heen zijn eigen 
ruimtes. De architectuur is uitgegroeid tot een aparte discipline die de ruimte als object van 
haar onderzoek en handelen neemt. De architect beoefent de discipline van de architectuur. 
Hij ervaart, bestudeert, benadert deskundig en verandert verantwoord een klein of groot 
segment van de ruimte op de planeet aarde.

LeefbaarheId
De waarde leefbaarheid staat voor de subjectpool van het werk van de architect. De architect 
werkt niet voor betonnen pijlers, bakstenen of glazen wanden. Hij ontwerpt immers in de 
eerste en de laatste plaats voor de wereld van het subject, de wereld waar de mens centraal 
staat. Iedere ruimte die de architect ontwerpt, is altijd een leef- en werkruimte van én voor 
een individu, een micro- of een macro-gemeenschap. De architect benadert de ruimte altijd 
als een beleefde ruimte en hij stelt zich tot doel bij te dragen tot de leefbaarheid van de 
ruimte waar mensen wonen, werken en tijdelijk verblijven. De waarde leefbaarheid heeft een 
ethische en tevens een praktische zijde. Ieder ontworpen gebouw dient goed te functioneren 
en ruimtelijk comfort te bieden aan wie erin vertoeft. Ethisch gezien is de waarde leefbaarheid 
een teken van het verantwoordelijkheidsgevoel van de architect. Hij neemt zijn sociale en in 
de brede zin van het woord politieke verantwoordelijkheid ernstig. Via de waarde leefbaarheid 
ent de opleiding haar onderwijs en onderzoek op het huidige maatschappelijke debat over het 
revitaliseren van het leefmilieu op de planeet aarde in het algemeen en van de steden in het 
bijzonder. 

beeLdIng
Het team benadert de object- en subjectpolen van de architectuur vanuit het medium 
beelding. Hiermee beklemtoont de opleiding de wezenlijke culturele en tevens lichamelijke 
dimensie van de architectuur. De cultuurwaarde van de ruimte die de architect creëert en/of 
beheert, is altijd groter dan de som van haar objectieve realiteit en haar subjectieve beleving. 
Het cultuurwezen van architectuur spreekt uit de wijze waarop gebouwen verschijnen in 
hun omgeving, uit de manier waarop hun gevels beelden creëren en hun binnenruimtes 
ogen. De tastbaarheid van een gebouw in ruimte en tijd vormt het lichaam van het gebouw 
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waarin de mens zich als veelzijdig zintuiglijk wezen oriënteert en positioneert. Omdat de 
menselijke beschaving van de 20ste en 21ste eeuw af onomkeerbaar een mediacultuur is 
geworden, is het vanzelfsprekend dat de architect beroepshalve mediacompetent handelt. 
Hij denkt ‘lichamelijk’ en beeldkritisch. Hij treedt ontwerpend op door diverse expressieve en 
communicatieve media in te schakelen. Het medium beelding omvat de diverse esthetische 
dimensies van de architectuur en slaat ook op de plastische dimensie van de leefbare ruimte 
die de architect creatief ontwerpt. 

Vanuit de drie fundamenten bouwt het team van de opleiding het ontwerponderwijs uit in de 
studio. Die vormt de hoeksteen van de opleiding en staat in het teken van het gefundeerd 
beeldend ontwerpen. De realisatie ervan gebeurt in een vijfjarig leertraject. De studio hanteert 
de beeldende communicatie als methode om tot een kritisch en tevens constructief gesprek 
tussen docenten en studenten te komen over het ontwerp. Het leertraject ‘ontwerpen’ volgt 
de volgende sporen. 

onderzoekend ontwerpen 
Het onderzoek in de studio handelt over het fenomeen ruimte. De studio stimuleert 
de student om zelf onderzoekend (research by design) te ontwerpen. Dat houdt in: 
synthesevormend, vakoverschrijdend en multidisciplinair leren werken. Begeleide zelfstudie 
staat voorop. Het ontwerpend onderzoek slaat de brug tussen het (be)denken, het doen en 
het maken.

creativiteit 
In de studio primeert de creativiteit van de ontwerper en dat op alle niveaus van het 
ontwerp, van het concept tot het meest praktische en constructieve detail. Daarbij 
ontwikkelt de studio naast een meer rationele intelligentie ook de emotionele intelligentie. 
Beide zijn wezenlijke pijlers van het creatieve proces dat rekening houdt met de 
maakbaarheid en de economische haalbaarheid van het ruimtelijk ontwerp. De student 
raakt vertrouwd met zijn komende rol van projectregisseur die de andere partners in het 
bouwgebeuren coacht.

Kritische ingesteldheid 
De opleiding ontwikkelt bij de studenten in de studio een geëngageerde, intellectuele 
houding. De studio biedt plaats en tijd waar de toekomstige ontwerper zijn 
beargumenteerde visie kritisch onderbouwt met respect voor de waarden van de ruimtelijke 
context (mens en maat). Daarbij toont hij een open en flexibele betrokkenheid bij de 
actuele, maatschappelijke en architecturale tendensen. 
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2 Mission Statement

crItIcaL SPatIaL deSIgnIng... through reSearch and PractIce! 
The team strives to organise, develop and vitalise academic education and research so it can 
serve as a European norm based on the foundations of the phenomenon space, the value 
liveability and the medium imagery.

SPace
Viewed both from its centuries-long tradition and from its contemporary context, architecture 
deals professionally with the primal phenomenon space. This includes three-dimensional 
reality with its material complexity and is immaterial diversity. Space is a primal phenomenon 
on earth because the planet provides space for all that lives. Man occupies space, changes 
it and through the centuries has designed his own spaces. Architecture has developed into a 
separate discipline that takes space as the object of its research and activity. The architect 
engages in the discipline of architecture. He experiences, studies, approaches expertly, and 
changes responsibly a small or large segment of the space on planet earth.

LIveabILIty
The value liveability is the subject pole of the architect’s work. The architect does not work for 
concrete pillars, bricks or glass walls. He designs from first to last for the world of the subject, 
the world where man is central. Each space that the architect designs, is always a place 
to live and work, a place that belongs to someone and is for someone, a place for a micro 
or a macro community. The architect always approaches space as an experienced space 
and his goal is to make a contribution to the liveability of the space where people reside, 
work or remain temporarily. The value liveability has both an ethical and a practical side. 
Each designed building should function well and offer spatial comfort to those who are in it. 
Ethically, the value liveability is a reflection of the sense of responsibility of the architect. He is 
serious about his social and political responsibility (political in the broad sense of the word). 
Via the value liveability the course of study relates its education and research to the current 
social debate about the revitalisation of the environment on planet earth in general and of 
cities in particular.

IMagery
This team approaches the object and subject poles of architecture through the medium of 
imagery. The department emphasises the essential cultural and at the same time physical 
dimensions of architecture. The cultural value of the space that the architect creates 
and/or manages, is always greater than the sum of its objective reality and its subjective 
experience. The cultural essence of architecture speaks through the way buildings appear in 
their environment, through the way their facades create images and through the appearance 
of their inner spaces. The tangibility of a building in space and time, forms the body of the 
building in which man orientates and positions himself as a versatile sensory being. Because 
human civilisation of the 20th and 21st century has become irreversibly a media culture, it 
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goes without saying that the architect by virtue of his profession must be media competent. 
He thinks critically, both physically and visually. He presents designs by making use of various 
expressive and communicative media. The medium imagery includes the various aesthetic 
dimensions of architecture and also relates to the plastic dimension of the liveable space that 
the architect creatively designs. 

On the basis of these three foundations, the instruction team develops design education in 
the studio. This forms the cornerstone of the instruction and has as its theme well-founded 
expressive designing. The realisation of this takes place in a five-year course of study. The 
studio employs expressive communication as a method of accomplishing a critical and at the 
same time constructive discussion about design among instructors and students. The course 
of study has the following tracks. 

research by design 
Research in the studio deals with the phenomenon space. The studio encourages the 
student to engage in research as he designs (research by design). This includes learning 
to work synthesisingly, across fields and multidisciplinary. Guided self-study is emphasised. 
Research while designing, builds a bridge from conceiving, to planning, to making.

creativity 
In this studio, the creativity of the designer is given priority at all stages of the design, from 
the concept to the most practical construction details. In addition to encouraging rational 
intelligence, the studio also develops emotional intelligence. Both are essential pillars of 
the creative process, which takes into account the constructability and the economical 
feasibility of the spatial design. The student becomes familiar with his future role as the 
project director who coaches the other partners in the construction activities.

critical attitude 
The studio develops in the students an engaged, intellectual attitude. It provides a place 
and a time where the future designer can critically lay the foundation for his substantiated 
vision while showing respect for the values of the spatial context (man and society). In this 
he demonstrates an open and flexible involvement in contemporary social and architectural 
trends. 
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3 Studio

3.1 de matrix van het leerproces

De opleiding brengt het leertraject dat de student in de studio aflegt, in kaart met de matrix 
van de studiowerking. Het gemeenschappelijke werkinstrument stimuleert en oriënteert de 
permanente ontwikkeling van de dagelijkse onderwijskundige organisatie van de studio. De 
matrix maakt de geleidelijke opbouw en de coherentie van de studio-opdrachten zichtbaar. 
Het werkinstrument functioneert tevens als een onmisbaar communicatiemiddel tussen de 
verschillende studiobegeleiders onderling en tussen de begeleiders en de studenten. De 
begeleiders kunnen bij de introductie van een nieuwe opdracht aan de hand van de matrix de 
student laten zien waar de nieuwe opdracht zich in het geheel van hun opleiding situeert.
De matrix toont in horizontale lijn de vijfjarige opleiding, verdeeld over 3 BA-jaren en 2 MA-
jaren. Verticaal tekent de matrix de opleiding met elf categorieën.

ruimtelijk inzicht
programma
concept
constructie
structuur en organisatie
context
materialiteit
schaal en leefbaarheid
licht en kleur
techniek
return voor de omgeving

Die categorieën bevatten de verschillende dimensies van de ontwerpopleiding. Het 
architecturale ontwerp kent elf dimensies. Op die dimensies enten zich de competenties die 
de studio aanleert . Al de competenties komen samen in de overkoepelende competentie 
‘zin voor synthese’. Die is in iedere studio-oefening op een of andere manier aanwezig, terwijl 
wat de dimensies zelf betreft de begeleiders naargelang de concrete opdracht een of enkele 
dimensies op de voorgrond kunnen plaatsen. De dimensies met bijhorende competenties 
overspannen de volledige drieledige bacheloropleiding. Dat impliceert dat de masteropleiding 
die helemaal in het teken staat van het masterproef (masterscriptie en masterproject) 
waarmee de student-architect afstudeert, een verdieping inhoudt van de competentie ‘zin 
voor synthese’. De matrix laat ook zien dat de studio-opleiding progressief is opgebouwd naar 
een toenemende complexiteit.
De matrix toont ook de inhoudelijke coherentie van de opleiding. De bacheloropleiding staat 
in het teken van het fenomeen wonen en de masteropleiding behandelt het fenomeen 
stedelijkheid. Het fenomeen wonen krijgt in de bacheloropleiding in progressieve zin een 
duidelijke geleding: vetrekkend van de deelaspecten van verblijven en wonen (1 BA) over de 
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essentie van het wonen (2 BA) naar het complexe wonen (3 BA). In de masteropleiding krijgt 
het fenomeen stedelijkheid inhoud via het eigen parcours dat de masterstudent gedeeltelijk 
zelf kan bepalen.
De matrix heeft ook een kolom ‘ontwerpmethode’. Die brengt in kaart welke 
ontwerpmethoden in de drie bachelorjaren worden aangeleerd. In het masterproject wordt de 
student geacht zijn eigen ontwerpmethode te ontwikkelen.

oefeningen inhoud/thema ontwerpmethode wetenschappelijke input

                           

DEELASPECTEN VAN 
VERBLIJVEN EN WONEN

HE
T 

FE
NO

M
EE

N 
 W

ON
EN

   
                  1   BASISBEGRIPPEN VAN HET ONTWERPEN PRESENTATIE                         

1 BA                   2     COMMUNICATIE                         
                  3   INDIVIDUELE BOUWHEER                     

                    4 ontwerpboek    
                         

HET “ESSENTIELE” WONEN

   
                  5   KRITISCH RUIMTELIJK ONTWERPEN TYPOLOGIE                         

2 BA                   6   INTUITIEF ONTWERPEN JURIDISCHE CONTEXT                         

ANDERS “VERBLIJVEN”                  7     VORMGEVING VERBEELDEN                           
                    8 ontwerpboek    
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De rechterkolom heeft betrekking op de wetenschappelijke input die per opleidingsjaar in 
de studio wordt voorzien. Die input kan zeer divers zijn en bevindt zich op verschillende 
domeinen van de ontwerpopleiding. Verschillende disciplines leveren hier een eigen en 
opdrachtgebonden bijdrage tot de wetenschappelijke ondersteuning van de opleiding binnen 
het eigen domein van de studio. Aan sommige van die wetenschappelijk ondersteunende 
bijdragen is een practicum gekoppeld.
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Ontwerp: Valerie Zels

Ontwerp: Yannick Schoubben
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3.2 Bachelor

Coördinator: DannY WinDMOlDERS, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE

Over drie jaren van de bachelorstudio (54 ECTS-punten) verspreid, verwerft de student 
langzaam maar zeker de basiscompetenties die hem tot ‘de ontwerper van de woonruimte’ 
maakt.

1 ba 

Verantwoordelijke: MaRc GEuSEnS, aRcHiTEcT 

Begeleider: JO BROEKx, aRcHiTEcT; Jan POSEn, aRcHiTEcT; PETER PRincEn, DRS. En aRcHiTEcT; 

luDO ScHOuTERDEn, aRcHiTEcT; FRanK VanDEn EcKER, aRcHiTEcT

De 1 BA studio (18 ECTS-punten) neemt de instromende studenten mee langs een leertraject 
met drie duidelijk, onderscheiden momenten. De eerste kennismaking opent het leertraject, 
dan volgt de lange introductiefase om vervolgens over te gaan naar het eerste, volledig 
zelfstandige ontwerp. 

Oefeningen ter kennismAking 
Het eerste moment of de kennismaking met een aantal basisbegrippen en –vaardigheden 
van de ontwerper gebeurt in vier korte, inleidende oefeningen. Eerst leert de student 
gerealiseerde gebouwen observeren en analyseren om zo de basisgrammatica van het 
architecturaal ontwerp te leren kennen. Daarna past de student die kennis toe in twee kleine 
ontwerpoefeningen.
In de eerste kennismakingsoefening analyseert de student de gebouwde context waarin de 
aandacht uitgaat naar de ruimtebeleving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het thema ‘overgang 
of drempel tussen binnen en buiten’. De studenten gaan in een stedelijke context zelf op 
zoek naar een toegang of overgangsgebied met een rijke belevingswaarde. Ze registreren de 
gevonden kwaliteiten en rapporteren die beeldend. 
In de tweede kennismakingsoefening ligt de nadruk op de analyse van de manier waarop 
een architecturaal ontwerp tot stand komt. De studenten verwerven inzicht in het fundament 
van het ontwerpproces: het concept dat de ontwerpkeuzes bepaalt. Door een aantal recente 
woningen te onderzoeken, leren de studenten het concept herkennen en visualiseren. 
De derde kennismakingsoefening brengt de ruimtebeleving van de eerste oefening en het 
basisbegrip ‘concept’ van de tweede oefening samen in de eerste ontwerpoefening met als 
onderwerp ‘de poort’. Gesitueerd op een locatie en met een opgelegd programma, maakt de 
student zich het gegeven van het concept en het fenomeen van de drempel eigen. 
In de vierde toepassingsoefening komen de aangeleerde basisbegrippen — context, concept, 
programma — samen in een ontwerpopdracht met een eenvoudig programma binnen een 
opgelegd volume. De student dient zelf een concept te formuleren en het eveneens ruimtelijk 
te vertalen binnen de contouren van het opgegeven volume. 

studio: bachelor
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Ontwerp: adriaan Kellens

Ontwerp: Mattijs Brands
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studio: bachelor

intrODuctie in Het OntwerPPrOces
In het tweede moment ontwikkelt de student via een progressief opgebouwde introductie 
zijn eerste ontwerpbewustzijn. Eerst ontwerpt hij een beperkte woonfunctie om geleidelijk te 
evolueren naar een ontwerp van een volwaardige woonunit.

kot in kubus
Deze oefening houdt rekening met de eigen leefwereld van de student. Hij ontwerpt een 
eigen kot en houdt daarbij rekening met opgelegde driedimensionale afmetingen en een 
strak programma. De student onderzoekt grondig iedere functie apart en het samenspel van 
de verschillende functies. Daarbij geldt als belangrijkste randvoorwaarde de vooropgestelde 
afmetingen. De student kiest zelf een eigen plek. Hij dient die keuze te motiveren. Hij 
formuleert een oplossing voor de inplanting van meerdere units en leert daarbij de 
ontwerpcategorieën context, genius loci, oriëntatie en privacy beheersen. De begrippen 
objectieve en subjectieve waarneming krijgen daarbij voldoende aandacht.

Poolhouse
De student krijgt nu een gegeven plek waar hij een ontwerpoplossing moet uitwerken die 
rekening houdt met de eisen van de plek en het opgelegde programma. De student komt 
tot zijn persoonlijke oplossing na een grondige analyse van het gestelde ontwerpprobleem. 
De moeilijkheid bestaat erin vooral een harmonieus samenspel te vinden tussen wat bestaat 
en wat wordt toegevoegd. De toevoeging moet aan het bestaande gebouw een zowel 
architecturale als functionele meerwaarde bieden. 

‘House of the rising sun’
De kern van deze ontwerpoefening bestaat in de transformatie van een eenvoudig 
woonprogramma naar hedendaagse woonwensen. In feite gaat het over een bescheiden 
verbouwing en uitbreiding van een bestaande woning. De student analyseert een hem 
vertrouwde en eenvoudige woonsituatie, en formuleert de ruimtelijke kwaliteiten ervan om te 
komen tot een ontwerp van een bescheiden toevoeging. 
De oefening introduceert de student kritisch in de actualiteit van de bouwmarkt. Vandaag 
biedt de immobiliënmarkt zeer veel woningen aan uit het interbellum en de naoorlogse 
periode. Die woningen getuigen van een eerder banale maar tevens logische woonopvatting. 
Een bouwfysische renovatie dringt zich op, evenals een aanpassing aan hedendaagse 
woonwensen. De veelal utilitaire relatie met de tuin dateert uit een ander tijdperk en is dus 
aan een grondige revisie toe. Dat impliceert de vervanging van de bestaande functionele 
donkere achterbouwen door zonnige en verruimende woonvertrekken: ‘house of the rising 
sun’. 
In de oefening vormt de bestaande woning het vaste oriëntatiepunt. Vanuit haar 
specifieke typologie (rijwoning, halfopen of open bebouwing) zullen de licht verschillende 
randvoorwaarden de diverse oplossingen mee helpen sturen. De student leert omgaan met 
veranderende woonpatronen en verwerft een eerste inzicht in de architecturale elementen van 
de typologie en de bouwkundige structuur, alsook in de huidige immobiliënmarkt.
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kangoeroewoning
Hier ontwerpt de student een kleine, nieuwe woning in de schaduw van een bestaande 
woning. De nieuwe woning is een kangoeroewoning die moet beantwoorden aan de 
woonnoden van senioren en tevens architecturale kwaliteiten (licht en ruimte/ruimtelijkheid) 
moet bezitten, praktisch moet zijn in gebruik en huiselijk moet zijn ingericht.
De nieuwe woning op het perceel gaat een symbiose aan met de bestaande woning, wat 
een evenwicht veronderstelt tussen het ‘mijn’ en het ‘dijn’. Beide woningen leunen vrij tegen 
elkaar. De tweede woning nestelt zich in de buurt van de eerste woning en respecteert de 
privacy van de bewoners en die van de naburige woningen. De tweede woning vleit zich neer 
in de oksel van het andere huis, springt zuinig om met de aanwezige ruimte op het terrein, 
neemt ruimte in en laat ruimte. Wat het woonprogramma betreft delen beide woningen 
bepaalde functies. 
De student maakt in deze oefening kennis met de actuele problematiek rond 
bejaardenhuisvesting en de oplossing van door de Vlaamse Gemeenschap gepromote 
kangoeroewoningen.

Het eerste zeLfstAnDige OntwerP
Het derde moment situeert zich aan het eind van het leertraject. Dan ontwerpt de student 
volledig zelfstandig een eigen ontwerp. Het woonprogramma ligt vast. Een voorbeeld is een 
vakantiehuis.
De student ontwerpt gedurende een week een pittig verblijf dat zich naadloos inpast in een 
natuurlijk kader, fantasievol overkomt en de nodige architecturale kwaliteiten heeft. Als 
alternatieve woonst past het vakantiehuis niet in een conventionele programmataal. De 
student werkt een aangepast en geargumenteerd antwoord uit. De verschillende functies 
vloeien voort uit de bestemming van het kleine gebouw. Een uitgewerkt inrichtingsvoorstel 
ondersteunt de bruikbaarheid van het verblijf.
De oefening vormt de synthese van alle voorgaande oefeningen en opdrachten. De student 
zet alle opgedane kennis en kunde in om deze — niet begeleide — ontwerpopdracht tot een 
goed einde te brengen. 
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studio: bachelor

Ontwerp: Tony leronymakis

Ontwerp: Kristof Mariën
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2 ba

Verantwoordelijke: HuGO ROux, aRcHiTEcT, En DannY WinDMOlDERS, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE

Begeleider: Jan POSEn, aRcHiTEcT

De 2 BA studio (18 ECTS-punten) staat helemaal in het teken van het ontwerpen, beschouwd 
als een proces van onderzoek naar ruimtelijkheid. De werking van de studio speelt zich 
af binnen een duidelijk omschreven pedagogisch kader en verloopt over een aantal 
ontwerpoefeningen rond het thema wonen.

1 het PedagogISch Kader 

ruimteLijkHeiD 
De oefeningen handelen over ruimtelijkheid (leegte – massa) in al haar geledingen en 
al haar verschijningsvormen. Ruimtelijkheid als de basismaterie van de architectuur. 
Het jaarprogramma wil de studenten inzicht geven in die materie om ermee zelf nieuwe 
ruimtelijkheden te kunnen bedenken. Voorts ligt de nadruk op de communicatie over 
ruimtelijkheid. Het verklarende woord is ontoereikend en daarom ligt de nadruk sterk op het 
ganse areaal van beeldende middelen. 

metHODe 
Architectuur ontwikkelt zich vanuit een ontwerpproces. Dat kent een methode met eigen 
wetmatigheden en een eigen mentale ingesteldheid. Het is een proces waarbij een synthese 
tot stand komt van alle betrokken factoren. 

AttituDe 
Ontwerpen is geen gratuite daad. Vooraf en tijdens het ontwerpproces zoekt de ontwerper 
naar relevante informatie en inzichten als voedingsstof voor een correct ontwerpproces. Hij 
bekijkt zowel individueel als in team de voorlopige resultaten en hij implementeert telkens de 
verworven inzichten in het ontwerpproces. 

2 ontwerPMoMenten rond wonen

De studio bestaat uit een reeks ontwerpmomenten rond het thema van de gezinswoning. 
Om de coherentie en de complementariteit van de verschillende ontwerpmomenten te 
bevorderen, situeren de ontwerpen zich in één concrete geografische en culturele locatie: het 
ruraal en stedelijk landschap van Haspengouw. In de eerste oefening focust de student op het 
zuiver landschappelijke aspect en beklemtoont vooral de correlatie tussen het natuurlijk kader 
en het architecturaal object. In de tweede oefening tast de student de grens af tussen een 
landschap en een nederzetting. Het kader van de derde oefening is de stedelijke context. De 
student maakt zich vertrouwd met een grotere complexiteit. Hij leert het wonen koppelen aan 
een bijkomende samenlevingsfunctie. In het directe verlengde met die drie momenten zoomt 

studio: bachelor
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de studio ook in op de elementen constructie en materialisatie. De student ontwerpt in de 
aparte deeloefening ‘object’ een onderdeel van de woning zoals een keuken, een bibliotheek 
enzovoort en werkt het uit tot in het kleinste detail. De student ontwikkelt hierdoor een 
schaalgevoeligheid en hij krijgt een realiteitsbesef. 

De essentie vAn Het wOnen OntDekken
De studenten van 2 BA hebben meestal nog een vrij traditionele en stereotiepe opvatting 
over het wonen en de woning. Zij grijpen te snel naar oplossingen die ze kennen uit hun 
onmiddellijke omgeving. Slechts enkelen bezitten al een persoonlijke en kritische reflex 
tegenover de vertrouwde woonpatronen. Om het denken van de studenten in beweging 
te brengen situeert het wonen zich tijdens het eerste ontwerpmoment in een zeer 
onconventionele context zodat de studenten niet kunnen terugvallen op conventies. Zij krijgen 
de uitdaging om na te denken over de essentie van het fenomeen wonen. Een duidelijk 
voorbeeld van een onconventionele context is het paloxhotel.
De ontwerpopgave vertrekt van een origineel idee van de toeristische dienst van de 
Provincie Limburg. Zij speelt met het idee om gedurende een bepaalde periode leegstaande 
fruitcontainers, paloxen, te gebruiken voor een tijdelijk verblijf midden in het Haspengouwse 
landschap. De doelgroep is de eerder jonge en avontuurlijk aangelegde toerist. Deze back-
to-basics situatie vormt een goede aanleiding om het fenomeen wonen met een frisse kijk 
te onderzoeken en te ontwerpen. Daarbij moet de student ook nog een duidelijk bewustzijn 
krijgen van de bijzondere aanwezigheid van de nieuwe architectuur in het landschappelijke 
kader. 

wOnen OP De grens tussen nAtuur en stAD
Op de overgang tussen het glooiende Haspengouwse landschap en de stedelijke kern van 
Borgloon ligt momenteel een woning die op de locatie na, weinig of geen kwaliteiten heeft. 
De plek is echter uniek. Vanuit de omgeving gezien presenteert de woning zich als een baken 
die de grens tussen landschap en stad definieert. Ze is de voorpost van het stedelijk weefsel. 
Vanuit de stad gezien vormt dit gebouw het scharnierpunt tussen het woongebeuren en het 
landschap. In de verte openbaart zich het glooiende Haspengouwse landschap en op het 
voorplan etaleren zich de wijngaard en boomgaarden van het gereconstrueerde kasteel. Vanaf 
deze plek ervaart men de visuele rijkdommen van Haspengouw. 
Om ten volle te kunnen inspelen op de boeiende kenmerken van de omgeving en het 
uitdagende karakter van de plek bestaat het programma uit een woning voor een gezin met 
een specifieke samenstelling. De vader baat mee de nabij liggende wijngaard uit en de 
moeder werkt deeltijds in een hotelschool. De betrokkenheid met lokale gastronomie stoffeert 
mee het concrete ontwerpprogramma. Bij de woning hoort ook een plek waar men plaatselijke 
producten degusteert en waar cursussen rond streekgebonden producten doorgaan. De twee 
dochters zijn co-acteurs in het gezinsgebeuren en participeren ook daadwerkelijk in de zeer 
open interne en externe relaties van de bewoners.
De sleutel tot het ontwerp vormt de creatieve integratie van de kwalitatieve omgeving. De 
ontwerper houdt rekening met het wisselend spel tussen de perceptie vanbuiten af en de 
beleving vanbinnen uit. 
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studio: bachelor

Ontwerp: Raf Segers

Ontwerp nicki Janssens
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Ontwerp: anne Geris

Ontwerp: Tom latet
Ontwerp: Karis Sterckx

Ontwerp: Evy loncke
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De student leert ook omgaan met de specifieke ruimtelijke moeilijkheid van het ontwerp, 
verbonden met het sterke reliëf, de beperkte oppervlakte, de naburige bebouwing, het 
terreinniveau en de eerder complexe functionaliteit binnen het woongebeuren.

wOnen in een breDer kADer 
Het laatste ontwerpmoment situeert zich in de binnenstad van de stad Sint-Truiden. De stad 
kent een hoge concentratie aan middelbare scholen. De aanwezigheid van scholieren in 
de stad vormt tijdens de lesuren geen probleem. Na afloop van de lessen, en voornamelijk 
op vrijdag, zijn echter de straten en cafés in deze buurt behoorlijk overbelast. Het 
maatschappelijke uitgangspunt voor dit ontwerpmoment is het bedenken van een informeel 
en uitnodigend onderdak voor de schoolgaande jeugd die niet dadelijk naar huis kan of wenst 
te gaan. Concreet krijgt de student de specifieke locatie toegewezen aan de monumentale en 
monotone muur die de site van het voormalig college afschermt van de wereld daarbuiten.
Het kleine centrum voor scholieren bestaat uit een grote polyvalente ruimte die in een 
erg open relatie staat met de stedelijke studentenomgeving en waar de studenten na een 
vermoeiende dag kunnen neerstrijken. Het centrum stimuleert spontane ontmoetingen tussen 
studenten van verschillende scholen in een aangename informele ruimte waarin altijd muziek 
weerklinkt. Daarnaast heeft het centrum ook enkele nevenfuncties met muziek als katalysator. 
Hier kunnen scholieren passief en/of actief muziek beluisteren, repeteren en produceren. 
Er zijn ook nog vergaderlokalen en een ruimte voor een grafisch atelier voorzien, evenals de 
relatief kleine woning voor de centrumverantwoordelijke.
De student moet hier de uitdaging opnemen om grenzen af te tasten. Schijnbaar aan 
elkaar tegengestelde voorwaarden bepalen het ontwerp. De grote muur wordt tegelijk het 
symbool van openheid en omsluiting van een eigen wereld, terwijl de dualiteit tussen de 
historische context en het eigentijdse karakter van de functie het ontwerpproces draagt. De 
student ontmoet ook voor het eerst een constructieve uitdaging, namelijk die van de grotere 
overspanningen en van het mogelijk stabiliteitsconflict tussen open ruimtelijkheid (gelijkvloers) 
en gecompartimenteerde functionaliteit (verdieping). De student leert een oplossing zoeken 
en voorstellen voor de spanning tussen interne en externe relaties. Er is de nood aan 
privacy van de centrumverantwoordelijke midden in een erg publiek gebouw. Daarnaast 
moet de student ervoor zorgen dat de verschillende ruimtelijke filters of buffers het efficiënt 
functioneren van de verschillende onderdelen voldoende ondersteunen. Ondanks het meestal 
luidruchtige en hectische karakter van de centrale zones moeten de opnamestudio’s, de 
repetitie- vergader- en redactielokalen goed kunnen functioneren.

studio: bachelor
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3 ba

De 3 BA studio (18 ECTS-punten) bestaat uit drie aparte modules met een 
gemeenschappelijk thema: het samen wonen. De rode draad van de 3BA studio zit vervat 
in de verkenning van diverse samenwoonsituaties: de 3G-Woning, het bescheiden wonen 
voor de anonieme bewoner en het wonen in een zorgsituatie. Die woonmodellen figureren 
weliswaar am Rande van de actuele immobiliënmarkt, doch ze bieden elk op hun eigen wijze 
een maatschappelijk relevant antwoord op het actuele woonvraagstuk waarvoor de particuliere 
woning lang niet altijd een oplossing biedt. Ook hoort bij ieder van de drie oefeningen een 
eigen ontwerpmethodiek.

3g-wonIng en MetaforISch ontwerPen

Verantwoordelijke: DR. SYlVain DE BlEEcKERE, FilOSOOF 

Begeleider: BaRT aMERica, aRcHiTEcT En inTERiEuRaRcHiTEcT

De eerste module (4 ECTS-punten) heet 3G-Woning. Het is een korte, conceptuele 
ontwerpoefening van een complexe nieuwbouwwoning op een perceel van 5 à 10 are. 
‘3G-Woning’ leest als ‘de driegeneratiewoning’. Het is een modus van levenslang wonen. 
De naam duidt erop dat de woning niet beantwoordt aan de gebruikelijke standaard van de 
eengezinswoning noch aan die van het appartement. Het is een woning waarin drie volwassen 
generaties samenwonen. De drie generaties vertegenwoordigen de hele levenscyclus. 
De bewoners kunnen familie zijn van elkaar of kunnen elkaar hebben leren kennen door 
omstandigheden.
De student maakt kennis met een nieuw woonparadigma waarmee hij zich vertrouwd maakt 
op het vlak van de maatschappelijke relevantie, de originaliteit van het programma en de 
opgelegde locatie. 
Ontwerpmatig komt de student tot een persoonlijke interpretatie van de opgave door zich 
systematisch de methode van het metaforisch ontwerpen eigen te maken. In deze module 
neemt de student deel aan het ontwerpend onderzoek dat in het teken staat van de 
basismetafoor rizoom die conceptueel de geest zelf van de driegeneratiewoning vertolkt.

SocIaLe huISveStIng en tyPoLogIe

Verantwoordelijke: luDO ScHOuTERDEn, aRcHiTEcT 

Begeleiders: JOS DElBROEK, iR.-aRcH.; ROnnY DEMEYER, DR. iR.-aRcH.; FRanK VanDEn EcKER, aRcHiTEcT

De tweede module (8 ECTS-punten) speelt zich af in de wereld van de sociale huisvesting 
waar het ‘samen’ meer is dan de som der delen. Die oefening speelt zich af binnen het 
vooropgestelde stedenbouwkundige principe van de mootsgewijze revitalisatie binnen een 
bestaande buurt. Op basis van het opgedane inzicht wordt een behoedzame toevoeging 
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studio: bachelor

Ontwerp: Peter Van Stee

Ontwerp: Robin JameOntwerp: Dorien Gysbrechts
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verwacht binnen de spelregels van de sociale huisvesting. De onderliggende toonhoogte is wel 
een positief optimistisch wereldbeeld waar het ‘tot aansluiting genegen zijn’ geen loos begrip 
is. De oefening kent twee momenten.
Het eerste moment heet: ‘het beluik herzien’ en is voor de student een typologische 
vingeroefening. De actualiteitswaarde ervan ligt in het zoeken naar een breder kader van 
stedelijk wonen. Het ideaalbeeld van de individuele woning wordt enerzijds ruimtelijk in 
vraag gesteld en blijkt anderzijds steeds minder een streefbeeld van de nieuwe generatie. 
De oefening onderzoekt een bepaalde bestaande, zij het merkwaardige, alternatieve en 
op densiteit gerichte stedelijke woonvorm en test die op leefbaarheid en interpretatie-
mogelijkheden voor eenentwintigste eeuwse woonwensen. De studio kiest voor een 
compacte woonvorm als oefenterrein voor de volgende oefening waarin volkshuisvesting 
mee een hoofdthema vormt. Het gekozen terrein ligt in een uitgesproken context zodat 
herkenning van omgevingsinput in eerste instantie zichtbaar en vlot kan verlopen en 
een exemplarische waarde heeft. De student onderzoekt in hoeverre en op welke wijze 
dergelijke bestaande, doch verouderde woningen te transformeren zijn naar hedendaagse 
woonwensen. In de oefening traint de student zich in het herkennen en expliciteren van 
landschappelijke, stedelijke en typologische input-factoren. Architecten dienen immers 
ruimtelijke verbeeldingskracht te hebben en moeten in staat zijn die beelden op een vlotte 
en persoonlijke wijze uit te drukken in een handmatige schets. Die vormt immers het meest 
directe communicatiemiddel van de ontwerper. De oefening zelf handelt concreet over het 
revitaliseren van een Gents beluik.
Het tweede moment van de module ‘huisvesting en typologie’ heet: Horpmaal, revitalisering 
van een dorpsweefsel. De oefening speelt zich af in een Zuid-Limburgs karakterdorp. Dergelijk 
dorp bezit een sterk agrarische achtergrond en ontsnapt deels aan een nietsontziende 
modernisering. Door de hervormingen in de landbouwsector en door hun relatief geïsoleerde 
ligging dreigen dergelijke dorpen echter langzaam leeg te lopen.
Tegenwoordig beleeft het fenomeen van het Haspengouwse dorp opnieuw een herwaardering, 
met name door de zogenaamde ‘meerwaardezoekers’. Dat dorp ligt enerzijds ingebed in een 
ongerept cultuurlandschap dat uit toeristische overwegingen volop in de belangstelling staat. 
Anderzijds biedt het romantische bouwpatrimonium en de op mensenmaat gemaakte dorpse 
sfeer een voor velen aantrekkelijk woonmilieu. Haspengouw wordt soms wel de Provence van 
België genoemd.
De opgave bestaat erin steekhoudende bebouwingsmodellen te genereren in het bijzondere 
milieu, vertrekkend vanuit een vergaande studie van de bijzondere ligging in het landschap, de 
dorpseigen nederzettingsstructuur en de aanwezige gebouwentypologie. De oefening kadert 
tevens in de problematiek van de sociale huisvesting.
De student krijgt de opdracht een eigen visie te formuleren over de verhouding tussen traditie 
en moderniteit. Een interessante uitspraak hieromtrent is: “Traditie gaat niet over het vereren 
van de asse, maar over het overleveren van het vuur”.
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weLzIjnScaMPuS en unIverSaL deSIgn

Verantwoordelijken: HuBERT FROYEn, DRS. En aRcHiTEcT; JaSMiEn HERManS, DRS. En aRcHiTEcT

Begeleider: SilVia MERTEnS, aRcHiTEcT; EVEliEn VERDOncK, DRS. En aRcHiTEcT 

De derde module van de 3 BA studio (6 ECTS-punten) staat in het teken van het 
onderzoekend ontwerpen vanuit universal design(UD). In het kader stonden al eerder op 
het programma: het ontwerpen van een universal design museum, een zorghotel, een 
cardio-revalidatiecentrum en kantoren voor het Vlaams Expertisecentrum ENTER. Daarbij 
gaat het steeds om een gedeeltelijke renovatie in combinatie met uitbreiding of nieuwbouw. 
Dat geldt ook voor de opgave om enkele gebouwen op de Welzijnscampus van de stad 
Genk te herbestemmen tot sociale diensten, de dienst seniorenzorg van het OCMW en een 
campuscafetaria.
In de gebouwen en infrastructuur van de ‘sociale dienst OCMW’ en de dienst ‘senioren en 
thuiszorg’ nemen de concepten van inclusieve en integrale toegankelijkheid voor iedereen 
- ‘Design for All’ of ‘Universal Design’ - uiteraard een belangrijke plaats in. De publieke 
ruimten op de Welzijnscampus Genk moeten optimaal toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
een grote diversiteit van bezoekers en gebruikers, met een verscheidenheid van dis-abilities, 
mogelijkheden en beperkingen. De Welzijnscampus moet bovendien een toonbeeld zijn van 
niet-stigmatiserende kwalitatieve en weldoende architectuur, volgens de maatschappelijke, 
academische en professionele parameters van de 21ste eeuw. Hypothese daarbij is dat een 
gebouwde omgeving die ontworpen wordt vanuit de relevante verscheidenheid van gebruikers, 
uiteindelijk ook een grotere functionaliteit en een rijkere “Gestalt”- kwaliteit heeft voor 
iedereen.
Zowel vanuit universal design als vanuit het gebouwtype kent de ontwerpoefening een sterk 
methodische onderbouw. In het kader van de theoretische cursus ontwerpmethodiek en 
meer bepaald in de praktische toepassing van de ‘Pattern Language’ ontwerpmethode doet 
de student vooronderzoek. Hij verzamelt en structureert relevante ontwerpinformatie. Hij 
ontwikkelt in groep relevante ‘UD-patterns’ die hij tijdens de ontwerpfase systematisch kan 
toepassen. Daarnaast ontwikkelt het vooronderzoek ook een viertal ‘personas’ die de student 
helpen bij de tussentijdse evaluatie van hun project. Personas zijn fictieve personages waarin 
de noden en wensen van werkelijke gebruikers zijn verdicht. Ze representeren dus een 
bepaalde gebruikersgroep die specifieke eisen en verwachtingen heeft.

studio: bachelor

Ontwerp: Vedat Sarier
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Ontwerp Wendy Hoeven
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studio: bachelor

Ontwerp Peter Medart



��

de StudIeStage

De opleiding voorziet voor de bachelorstudent een studiestage (3 ECTS-punten) die direct 
aansluit bij het leerproject van de bachelorstudio. In de vakantieperiode loopt de kandidaat 
een onbezoldigde werkervaringstage van minimum 120 uren in een bouwbedrijf. Dergelijke 
stage is uniek in de architectuuropleidingen in Vlaanderen. Een stagebegeleider begeleidt, 
adviseert, coacht en evalueert samen met de student de stage. De student levert een 
uitgebreid stageverslag in. Bij het zoeken naar een stageplaats zorgt de opleiding ervoor 
dat de student kennis kan maken met de verschillende aspecten van het bouwbedrijf. De 
opleiding realiseert met deze stage verschillende doelen. Ze bouwt een communicatielijn 
tussen het werkveld en de academische opleiding. De studenten kunnen zich een concreet 
en praktisch beeld vormen van de beroepswereld, wat ontgoochelingen achteraf voorkomt. 
Voorts kunnen de studenten de al verworven kennis en inzichten toetsen aan de praktijk. Het 
werkveld waardeert de inzet van de studenten.
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3.3 master

Coördinator: JO BERBEn, aRcHiTEcT

De tweejarige masterstudio (39 ECTS-punten) vormt samen met de bachelorstudio de 
hoeksteen van de opleiding architectuur. De masterstudio focust op gefundeerd beeldend 
ontwerpen en realiseert dat via een meerjarig onderzoekstraject rond grenzen. Daarbij krijgt 
het thema stedelijkheid een belangrijke aandacht.
De masterstudio ontwikkelt een ontwerponderwijs met een realistische inslag en met een 
sterke verankering in de Euregio. Tijdens zijn opleiding in de masterstudio verwerft de 
student een grote inzetbaarheid wegens een zowel sterke methodische als uitgesproken 
multidisciplinaire aanpak.
Gespreid over vier semesters doorloopt de student een leertraject dat hem de mogelijkheid 
biedt om zijn persoonlijkheid als zelfstandig ontwerper van complexe ruimtes te ontwikkelen. 
Het schema toont hoe enerzijds de masterstudio het centrum van de masteropleiding vormt 
waarnaar alle andere onderdelen verwijzen en hoe anderzijds de studio in het teken staat van 
het masterproject. Opvallend is ook dat de opleiding de student de mogelijkheid biedt om deel 
te nemen aan een internationale cross-over studio.

studio: master

Master 2
Semester 1

Master 1
Semester 2 Semester 1 Semester 2

 ONTWERPSTUDIO 1

 International Crossover
 Studio A
 International Crossover
 Studio B

ERASMUS

 MASTERPROJECT 5 5 STPT    12 STPT
 MASTERPROJECT 3 STPT

ONTWERPSTUDIO 2
6 STPT

ONTWERPSTUDIO 3
6 STPT

 MASTERSCRIPTIE 9 STPT MASTERSCRIPTIE 3 STPT

      BEELDING
 BOUWKUNDE
   CULTUUR
         STEDENBOUW

 BEELDING
 BOUWKUNDE
 CULTUUR
 STEDENBOUW

 Wetenschappelijke ondersteuning

 Ondernemersschap

MASTERPROEF

 VRIJE STUDIEPUNTEN

 Wetenschappelijke ondersteuning

 Ondernemersschap

= KEUZE

= VERPLICHT STPT = STuDiEPunTEn
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1 Ma

De 1 MA Studio (21 ECTS-punten) bestaat uit twee grote ontwerpoefeningen. Voor de 
eerste maakt de student een keuze uit de internationale cross-over studio of de studio 
herbestemming. De tweede oefening staat in het teken van de architectuurwedstrijd voor 
beton.

InternatIonaLe croSS-over StudIo

Coördinator: DR. KOEn Van clEEMPOEl, KunSTHiSTORicuS

Begeleidingsteam: MicHEl PREuVEnEERS (2007-08); aRcHiTEcT; PETER BOnGaERTS (2008-09); aRcHiTEcT En 

STEDEnBOuWKunDiGE; VicTOR SiMOni, aRcHiTEcT En inTERiEuRaRcHiTEcT; KOEn Van DEn BROEK, PlaSTiScH 

KunSTEnaaR; BOaZ KaiZMan, PlaSTiScH KunSTEnaaR En KOEn VanSTaPPEn, PlaSTiScH KunSTEnaaR

De internationale studio (12 ECTS-punten) situeert zich in het eerste semester van 1 MA. De 
ambities zijn dubbel: een ruimte bieden voor inkomende studenten om een ontwerpopdracht 
in het Engels of Frans te kunnen volgen, en in cross-over werken met studenten van de 
opleidingen beeldende kunst en interieurarchitectuur. Elke groep van studenten krijgt 
begeleiding van docenten uit die verschillende disciplines. Aldus komt de student in de studio 
in contact met een onderwijsmodel waarbij kunst en architectuur sterk zijn geïntegreerd. De 
studio werkt op heel concrete wijze interdisciplinair. 
De studio werkt tevens met het originele concept van een externe curator die het denkkader 
voor de ontwerpopdracht aanreikt. Zijn/haar taak bestaat er in om aan studenten én docenten 
bij aanvang van de studio-opdracht, een gedachte of concept aan te geven waarrond het 
ontwerp kan groeien. Op regelmatige tijdstippen kan de curator toetsen hoe het project 
ontwikkelt. De studio startte in 2007-08. De eerste gastcurator was architect-kunstenaar Luc 
Deleu, stichter van het bureau TOP-Office en ondermeer auteur van het Orbanistisch Manifest, 
De Onaangepaste Stad en Urbi et Orbi (2002). Hierin geeft hij de noodzaak aan van een 
nieuw urbanistisch concept (of orbanistisch gezichtspunt) dat zich niet langer oriënteert op 
esthetische parameters of heersende stijlfiguren. Daarom plaatst hij tegenover de dictatuur 
van de ‘momentele tijden’, een democratische reflex waarbij elk individu de bebouwde 
omgeving bepaalt. Een twintigtal studenten schreef zich voor deze studio in.
Begeleider Michel Preuveneers stelde voor om het conceptuele denkkader van Luc Deleu om 
te buigen naar het fenomeen van de grenzen met zeer uiteenlopende projecten als gevolg 
en met de relatie met de stad en het ‘nieuw urbanistisch gezichtspunt’ als rode draad. Een 
voorbeeld. Een student vertrok in zijn project Making Sense vanuit één blok uit het New Yorkse 
gridpatroon. Daarbinnen zocht hij naar patronen en structuren, ondermeer via de ‘stedelijke’ 
Jazz muziek, om uiteindelijk tot een gebouw-op-een-gebouw ontwerp te komen. 
In het academiejaar 2008-09 is de gastcurator Barbara Wijckmans, directrice van HETPALEIS, 
jeugdtheater in Antwerpen. Haar project neemt de studenten mee in een scenografisch 
ontwerp. Traditioneel komen decors tot stand vanuit een verhaal, maar in deze opdracht wil 
curator Wijckmans de rollen omkeren en het verhaal laten ontstaan vanuit een decor. Ze 
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laat de studenten vertrekken van het concept ‘heimwee’. De verschillende projecten worden 
tijdens een jury getoond in het HETPALEIS. Op uitnodiging van Wijckmans kiest een Vlaamse 
jeugdauteur één project waarrond hij een theaterstuk schrijft met opnieuw ‘heimwee’ als 
thema. Het weerhouden ontwerp wordt in 2010 uitgevoerd in HETPALEIS. 

studio: master

Ontwerp: Pieter Vercampt

Ontwerp: Daniël Veestraeten
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herbeSteMMIng van een hIStorISch gebouw

Begeleiding: MaRia lEuS, aRcHiTEcT En MaSTER in DE MOnuMEnTEn- En lanDScHaPSZORG; 

BaRT MOORS, aRcHiTEcT; WilFRiED JEnZEn, aRcHiTEcT

De ontwerpoefening (12 ECTS-punten) staat volledig in het teken van de herbestemming van 
het historisch kasteel Ter Biest tot een locatie voor erfgoedlogies. Het kasteel van Ter Biest 
dateert van circa 1627 en ligt in een 17 hectare landgoed in het zuiden van de provincie 
Limburg. Het behoort tot een krans van kasteeldomeinen in het rijke Haspengouw en ligt 
ten noorden van de stad Sint-Truiden. Het ontwerp beoogt het uitbouwen van het kasteel tot 
een prestigieus wellness hotel met een voorbeeldfunctie op vlak van universal design en van 
kwaliteitsvolle herbestemming van een historische site. Dit programma is realistisch daar het 
een uitbreiding realiseert voor de Hotelschool die het kasteel nu al gedeeltelijk gebruikt.
Tijdens deze ontwerpoefening leert de student de architectonische en culturele waarden 
van een historisch erfgoed in de context herkennen en begrijpen. Hij ontwikkelt de 
randvoorwaarden voor herbestemming. Hij dient transformaties en uitbreidingen te creëren 
die een actuele betekenis hebben en tevens beantwoorden aan esthetische, technische en 
functionele eisen. De oefening stimuleert de bewustwording van de student van de waarde 
van het historisch erfgoed waarbij dit een katalysator is voor het ontstaan van kwaliteitsvol 
cultuurtoerisme.
De student krijgt de uitdaging om na te denken over twee aspecten van de huidige 
samenleving: tijd en plaats. Herbronnen en ontspannen in samenhang met de identiteit 
van de plek bepalen het concept. Wellness wordt beschouwd als het zich welbevinden in de 
breedste vorm, een combinatie van een gezond lichaam en evenwichtige geest. Het concept 
vertaalt wellness in ruimtelijke kwaliteiten waarbij indeling en tactiele componenten een 
belangrijke rol spelen. 
De student leert ontwerpen vanuit de formulering van de probleemstelling als fundament 
van zijn ontwerpoplossing. In zijn onderzoekend ontwerpen integreert hij eveneens 
de wetenschappelijke kennis die de opleiding heeft opgebouwd in het kader van het 
onderzoeksinstituut Arck en zijn onderzoeksgroepen die focussen op herbestemming en 
universal design.

Ontwerp: Simon nelis Ontwerp: Hans Ooms
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studio: master

Ontwerp: andy Gijbels

Ontwerp: andy Gijbels
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‘IcaruS ontKISt’

Begeleiding: MaRia lEuS, aRcHiTEcT En MaSTER in DE MOnuMEnTEn- En lanDScHaPSZORG; 

MicHEl PREuVEnEERS, aRcHiTEcT

De ontwerpoefening (9 ECTS-punten) betreft de opdracht van de betonwedstrijd, 
georganiseerd door Febelcem. De titel van de wedstrijd luidt: Implicit Performance – exploring 
the hybrid condition. Die opgave krijgt een extra dimensie door toevoeging van het thema 
‘Icarus ontkist’. Door de opposities — vliegen versus zwaartekracht van beton — aan 
elkaar te koppelen kan de student nieuwe ruimtelijke concepten genereren. De student 
onderzoekt ontwerpend de hybride architectuur die techniek en natuur integreren en die 
zich manifesteert buiten de traditionele materialiteit. In deze oefening met een uitgesproken 
conceptueel karakter refereert de student ook naar de installatiekunst. Die stelt institutionele 
vanzelfsprekendheden in vraag. De student exploreert de betekenis van het project in 
het verrassende perspectief dat het door zijn beeldende kracht oproept in relatie tot het 
omliggende bouwterrein te Brustem. Als deelgemeente van Sint-Truiden is Brustem een 
modern landbouwdorp, vooral gericht op fruitteelt. De vliegbasis Brustem is tegenwoordig 
slechts een pagina in de geschiedenis van de Belgische Luchtmacht.

Ontwerp: Wouter Dreesen
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2 Ma

Het masterproject

Verantwoordelijke: GuY clEuREn, aRcHiTEcT En lanDScHaPSaRcHiTEcT

Begeleiding: JO BERBEn, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE; nicK cEulEManS, aRcHiTEcT En 

STEDEnBOuWKunDiGE; OSWalD DEViScH, DR. iR-aRcH. En STEDEnBOuWKunDiGE; JO JanSSEnS, aRcHiTEcT; 

DannY WinDMOlDERS, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE 

Het masterproject (18 ECTS-punten) is het sluitstuk van de ontwerpopleiding in de studio 
en vormt samen met de mastersriptie de masterproef. Beide onderdelen zijn aan elkaar 
gekoppeld. Het deel scriptie situeert zich vooral in de seminaries, terwijl het ontwerp zich in 
hoofdzaak in de studio afspeelt. In het masterproject bewijst de student dat hij zelfstandig 
het ontwerpen kan benaderen en beoefenen als een geëigende onderzoeksmethode om een 
complexe architectuuropdracht met belangrijke stedenbouwkundige implicaties te ontleden, 
om een cultureel zinvolle en tevens bruikbare, maatschappelijk verantwoorde oplossing uit te 
werken en om die aan een jury van onderzoekers en experts professioneel en multimediaal 
te presenteren en communiceren. Hij bevestigt met zijn masterproject eveneens dat hij 
zelfstandig het eigen ontwerpmatig en theoretisch onderzoek kan integreren in één van de 
onderzoeksdomeinen van de opleiding.
Om dit tweeledig doel te bereiken kan de student het groepstraject volgen of kiezen voor een 
individueel traject. Het individueel traject is grotendeels gebonden aan de persoonlijkheid van 
de masterstudent. Hij kiest een eigen onderwerp en een eigen site voor zijn ontwerp. Hij werkt 
echter niet geïsoleerd. Hij neemt namelijk deel aan de gemeenschappelijke leermomenten 
van de studio en in zijn planning houdt hij zich ook aan de tussentijdse evaluatiemomenten. 
Het individuele traject is het meest veeleisende traject en richt zich vooral tot die studenten 
die zich echt geroepen voelen om van hun masterproef een bijzonder persoonlijk werkstuk te 
maken. Zij krijgen daartoe de ruimte.
De student die zich voor het groepstraject inschrijft, situeert zijn masterontwerp binnen het 
onderzoeksthema dat de coördinatoren over drie academiejaren op de agenda plaatst. In dat 
geval is er een gemeenschappelijke site en een gemeenschappelijk begeleidingsparcours dat 
bestaat uit momenten van individuele begeleiding en collectieve leermomenten (lezingen, 
practica). Het onderzoeksthema dat de studio van de masterproef voor de eerste komende 
drie academiejaren 2008-11 uitwerkt, is ‘grenzen en overgangen’ (zie verder bij Onderzoek, 
p118). Ieder masterproject doorloopt vier fasen: de stedenbouwkundige visie, het concept, 
het voorontwerp en de uitwerking. De stedenbouwkundige visie is een groepstraject. Van 
2008-2009 af werken drie generaties van masterstudenten aan de stedenbouwkundige 
studie van de Maasvallei (van Lanaken tot Maaseik). De studenten krijgen een nieuw 
landschappelijk/stedenbouwkundig model aangereikt dat het landschap wil herwaarderen 
en dat tevens de mogelijkheid biedt dat aantrekkelijk landschap visueel een relatie te laten 
aangaan met nieuwe en vernieuwde nederzettingen. Daarbij komt dat elke nederzetting 
vrij moet blijven van toekomstige overstromingen. Vandaag bestaat er in de Maasvallei 

studio: master
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overstromingsgevaar en is ze landschappelijk niet aantrekkelijk. Door het onderzoek naar 
bouwen in een overstromingsgebied en dat in relatie tot het eerder genoemde gebruik van het 
landschap, leidt dit alles tot bijzondere grenzen en het anders omgaan met grenzen. Iedere 
masterstudent van het groepstraject kiest, in samenspraak met de betrokken begeleider een 
concrete nederzetting. Het programma ervan past binnen de intenties van de Stapstenen-
Stad: elke nederzetting mengt en/of confronteert een woonfunctie met een stedelijke functie. 
De stedenbouwkundige analyse blijft op het niveau van de wijk en het gebouw zelf heeft een 
redelijke complexiteit met een oppervlakte van max. 3000 m² . Het stedenbouwkundige 
onderzoek met de implicaties naar het programma resulteert in nieuwe stedenbouwkundige 
types.
Tijdens de stedenbouwkundige studie begint de student al aan de tweede fase van het 
masterproject: de formulering van het concept. Het gebouw moet sterk verweven zijn met de 
context. Het concept bestaat bewust uit een voorlopig antwoord op de gestelde vraag. In dat 
antwoord spelen de contextanalyse, de kritische interpretatie van het programma en de eigen 
visie mee. Het voorlopig karakter van het concept maakt de complexe opgave overzichtelijk 
om het daarna te kunnen laten evolueren tot een volwaardig ontwerp. Dat gebeurt via de 
belangrijke tussenstap, de fase van het voorontwerp.
Het voorontwerp laadt het concept op met de aspecten structuur/organisatie, ruimte/ licht, 
beeld/vorm en materiaal/kleur. Dat proces van opladen lijkt op een trap opgaan. Af en toe 
gaat de student terug naar beneden, naar zijn eigen aangemaakte referentie, het concept. De 
uitwerking staat in het teken van de detaillering, de stabiliteit, de technische installaties, de 
toegankelijkheid, de brandveiligheid enzovoort.
Iedere fase — stedenbouwkundige analyse, concept, voorontwerp, uitwerking — sluit af met 
een jury. De jury bestaat voor de eerste drie delen uit de vijf leden van het begeleidingsteam, 
aangevuld met andere betrokken collega’s. De eindjury bestaat uit een uitgelezen groep 
architecten die worden geselecteerd op basis van hun beroepservaring, vernieuwingszin, 
professionaliteit en onderzoeksgerichtheid. 
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studio: master

Ontwerp: Joeri Dautzenberg

Ontwerp: Evy Vanschaeybroeck
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Ontwerp: Dieter Verdoodt
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Ontwerp: Wout Sorgeloos
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Ontwerp: Elle Hermans
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studio: master

Ontwerp: Wim Meers
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3.4 studiereizen

Een belangrijk aspect van het leerproces van de vijfjarige studio is de kennismaking 
in situ met belangrijke historische monumenten en toonaangevende hedendaagse 
architectuurrealisaties. Die kennismaking gebeurt tijdens de studiereisweek die ieder jaar 
wordt voorzien in het voorjaar. De meeste bestemmingen zijn Europese steden (Amsterdam, 
Basel, Barcelona, Berlijn, Bilbao, Parijs, Londen, Kopenhagen, Lisabon, Porto, Rotterdam, 
Stockholm, Venetië enzovoort). Ook Amerikaanse steden als New York, Los Angeles en 
Chicago stonden al eens op de reisagenda.

Architectuurreizen leveren geen 
rechtsreeks bruikbaar vocabulaire op; 
ze voeren ideeën die verteerd moeten 
worden. Kennisniveau stijgt en daarmee 
normbesef.	(Rudy	Uytenhaak)
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Gebouwen en de gebouwde 
omgeving in de realiteit 
waarnemen en beleven is voor 
architectuurstudenten van 
wezenlijk belang. Vakliteratuur, 
tijdschriften en internet geven 
wel beelden weer, maar je 
gaat toch ook niet vliegen 
met een piloot die op flight-
simulator zijn vak geleerd heeft. 
De studiereizen? Dit zijn de 
beste herinneringen van mijn 
architectuuropleiding. 
(sonja	Jacobs)

studio: studiereizen
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Two roads diverged in a wood,
and I took the one less traveled by, 
and that has made all the difference. 
(Robert	Frost)	
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Certainly, travel is more than the seeing 
of sights; it is a change that goes on, 
deep and permanent, in the ideas of 
living. (Miriam	Beard)

studio: studiereizen

Own only what you can 
carry with you; know 
language, know countries, 
know people. Let your 
memory be your travel bag. 
 (alexander	solzhenitsyn)
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3 Studio

3.1 the learning process 

The five-year course of study is distributed over 3 BA years and 2 MA years. Throughout the 
three-year bachelor’s course, the various dimensions of architectural designing are studied. 
The studio training in the bachelor’s programme progressively becomes more complex 
and has as its theme the phenomenon residing: starting from the sub-aspects of staying 
and residing (1 BA), progressing to the essence of residing (2 BA), and then to complex 
residing (3 BA). In the master’s programme the studio has as its theme urbanity and the 
master’s project is central. Various disciplines supply their distinctive and assignment-related 
contributions to the scientific support of the design studio.

3.2 Bachelor’s studio

The 1 BA studio (18 ECTS points) takes the incoming students along a course of study with 
three clear, separate moments. The first moment includes becoming acquainted with a 
number of basic concepts and skills of the designer in four short, introductory exercises. First 
the student learns to observe and analyse existing buildings in order to apply that knowledge 
later to one small design exercise. In the second moment the student goes on from the 
design of a limited residential function to the design of his first complete residential unit. The 
third moment occurs at the end of the course of study. Then the student develops completely 
independently – without supervision -- a design of his own around an alternative residential 
programme such as a holiday house. 
The 2 BA studio (18 ECTS points) has as its sole theme, designing as a process of research 
into spatiality in all of its aspects and manifestations as the basic material of architecture. 
Emphasis is placed on the architectural design process. This process has a methodology with 
its own regulating requirements and its own mental attitude. The studio focuses on the family 
residence, and the designing occurs in one concrete geographic and cultural location: the 
rural and urban landscape of Haspengouw. In the first exercise, the student focuses on the 
relationship between the architectural object and the landscape. In the second exercise, the 
student explores the boundary between landscape and settlement. The third exercise takes 
place in the urban context, and the student learns to link residing to an additional social 
function. In the immediate extension of these three moments, the studio also zooms in on the 
elements, construction and materialisation, by working out parts of buildings in the greatest 
detail. 
The 3 BA studio (18 ECTS points) consists of three separate modules with a common theme: 
living together. The three modules offer, each in its own way, a socially relevant answer for 
contemporary residential problems for which the individual residence does not always provide 
a solution. Each of the three exercises has its own associated design method.
The first module (6 ECTS points) deals with the phenomenon of a 3G residence. It is a short, 
conceptual design exercise related to the complex new construction of a three-generation 
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residence. The student develops a personal interpretation of the assignment by systematically 
appropriating the method of metaphorical designing. 
The second module (8 ECTS points) deals with social housing and typology. First, in a 
typological finger exercise about the urban beluik [an inner courtyard surrounded by minimal 
housing for labourers] as a contemporary form of residence: ‘inner courtyard housing revised’. 
Second, in a exercise that examines the revitalising of a village fabric in the South-Limburg 
village Horpmaal. The assignment consists of generating innovative building models within the 
regulations for social housing. 
The third module of the 3 BA studio (6 ECTS points) has as its theme research during 
designing in universal design (UD). It always relates to a partial renovation in combination 
with an extension or new construction. The exercise is supported with regard to the pattern 
language design method by the theoretical course design methodology. 

The department provides the bachelor’s student with an unpaid study apprenticeship of 
at least 120 hours (3 ECTS points) that is directly associated with the study project of the 
bachelor’s studio and enables the student to become acquainted with various aspects of the 
construction industry. 
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3.3 master’s studio

The two-year master’s studio (39 ECTS points) provides a programme of design education 
with a realistic approach and with a solid foundation in the Euregion. Spread over four 
semesters, the student follows a course of study that offers him the possibility of developing 
his personality as an independent designer of complex spaces. 
The 1 MA Studio (21 ECTS points) consists of two design exercises. For the first exercise 
the student makes a choice between the international cross-over studio or the studio for 
purpose-altering renovations. The second exercise has as its theme, designing based on a 
construction-science concept. 
The international studio (12 ECTS points) has a double ambition: to provide space for 
incoming students to follow a design assignment in English or French, and to work in cross-
over with students and instructors of the courses for plastic arts and interior architecture. The 
studio also works with the original concept of having an external curator who supplies the 
thought framework for the design assignment. 
In addition, the students can select a design exercise (12 ECTS points) that revolves entirely 
around the purpose-altering renovation of a historic building. The student learns to recognise 
and understand the architectonic and cultural values of a heritage building. He must create 
transformations and extensions that have a contemporary meaning and at the same time 
meet the aesthetic, technical and functional requirements. 
The second exercise (9 ECTS points) has as its theme, designing based on a construction-
science concept. If possible this exercise is geared to design competitions for students 
such as the concrete competition, organised by Febelcem. The student learns to develop 
a construction concept based on an investigative attitude with regard to the application 
possibilities of a material and to present concrete solutions based on construction science. 
The master’s project (18 ECTS points) is the final item of the design education in the studio 
and forms, together with the master’s thesis developed in the seminars, the final master’s 
examination. In the master’s project, the student proves that he can approach and engage 
in independent designing with an appropriate research method to analyse a complex 
architectural assignment with important urban developmental implications, in order to work 
out a culturally meaningful and also useable, socially responsible solution, and to present 
and communicate it professionally and multimedially to a jury of researchers and experts. The 
student can follow the group route or select an individual route. The individual route is the 
most demanding route and is mainly oriented to the personality of the master’s student. He 
selects his own design and a site of his own for his design, but he does not work in isolation: 
he participates in the shared learning moments of the studio and in his planning he also 
undergoes intervening evaluation moments. The student who enrols for the group route, 
locates his master’s design within the research theme that the co-ordinators place on the 
agenda during three academic years. In that case there is a common site and a common 
supervisory system that consists of moments of individual supervision and collective learning 
moments (lectures, lab sessions). 
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Each master’s project progresses through four phases: the urban developmental vision, 
the formulation of the concept, the preliminary design, and the elaboration. The urban 
developmental vision is a group project. Each phase — urban developmental analysis, 
concept, preliminary design, elaboration — is concluded with a jury. The final jury consists 
of a select group of architects who are chosen on the basis of their professional experience, 
innovativeness, professionalism and research orientation.
Since 2008-2009, three generations of master’s students work on an urban developmental 
study of the Meuse Valley (from Lanaken to Maaseik). The students are presented with a 
new landscape/urban development model that intends to revalue the landscape and at the 
same time offers this attractive landscape the possibility of establishing a visual relationship 
with new and renewed settlements. The urban developmental analysis remains at the 
neighbourhood level and the building itself is reasonably complex with a surface area of max. 
3000 m².
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3.5 architects at home

Mon oeil!*

Hoe wordt architectuur verspreid, of hoe verspreidt architectuur zich? Via 

publicaties, foto’s en tekst, reizen, tentoonstellingen, www, onderwijs, architecten? 

Als vorm van kennisoverdracht bij architecten wellicht in niet geringe mate van 

het oog naar het brein of geheugen en terug. Hoe gebeurt die overdracht? Naar 

analogie met zowel de computer- als de medische wetenschappen is het voor de 

hand liggend de verspreiding van architectuur of architectuur zelf te interpreteren 

als een virus, dat afhankelijk kan zijn zowel van de drager als van de ontvanger. 

De hiernavolgende presentatie van architecturaal werk van docenten die 

verantwoordelijkheid dragen in het architectuuronderwijs in de ontwerpstudio’s 

kan vanuit deze vraag gelezen worden. Wat is hun persoonlijke – begeesterende en 

geëngageerde - status? In welke mate zijn zij door het architectuurvirus aangetast, 

door wie en onder welke vorm? Van wat zijn zij de potentiële dragers en, vooral, 

verspreiders?

Het antwoord op die vraag kan moeilijk geleverd worden door, als bij een 

salontafelboek, gedwee de hiernavolgende pagina’s horizontaal lineair in 

de steriele alfabetische volgorde van de individuele architectennamen te 

doorbladeren. Het lijkt aangewezen de pagina’s los te scheuren om de foto’s in 

een matrix tot een mozaïek te kunnen samen leggen en zo van op enige afstand 

classificaties te maken of te kijken welk totaalbeeld ontstaat. Naargelang het 

standpunt dat men voor ogen heeft omtrent architectuuronderwijs kan dan al of 

niet een school van gelijkgezinden, al of niet een architectuuropleiding met een 

omvattende visie, zich aftekenen. Deze methode van de Rorschachtest kan actueel 

als achterhaald beschouwd worden. Naar goede ‘delirious New York’- traditie kan 

net zo goed een ‘bal masqué’ georganiseerd worden waarop elke architect/docent 

verkleed of vermomd met zijn architectuurontwerp als masker verschijnt. 

Een andere meer kritisch wetenschappelijke lectuur van onderhavig hoofdstuk is 

verticaal per bijdrage te kijken in hoeverre het door de architect aangeleverde, als 

representatief voorgestelde fotografische materiaal als spiegelbeeld overeenstemt 

met de door hem of haar geproduceerde tekst. Begeleiding van studenten in het 

* To express your disbelief at what someone is telling you, 
use your index finger to pull down the skin under your eye and say, “Mon oeil !”
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Mon oeil!*

architectuurontwerp tijdens het ‘atelier’ gebeurt immers al tonend, wijzend en al 

pratend, dus tekstueel. Ook hier kunnen de pagina’s beter losgescheurd en zelfs 

versnipperd worden om de tekstbijdragen tot woorden uiteen te kunnen leggen 

in een matrix of leesrooster en te kijken welke woorden veelvuldig en door wie 

gemeenschappelijk gebruikt worden, of juist niet. 

Een greep uit de potentiële database aan papiersnippers die zo ontstaat: 

hedendaags, naar maat, naar wensen, onderzoek, duurzaam, stimuleert, beleving, 

context, meerwaarde, kwaliteit, in team, los van modieuze, tijdloos, engagement, 

consultancy, alledaagsheid, innovatief, vernieuwend, uitdagend, integraal, 

bezorgdheid, waardering, ...

Naar aloude Venetiaanse traditie, geen gemaskerd bal zonder confetti!

Ronny De Meyer

Manhattan’S architects perform “The skyline of new York”
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america bart

Bureau Bart America (°1974) richtte in 2002 samen met William Froidmont en Peter-Paul Piot 
het bureau Architectenlab op. Het is een designcollectief van architecten en ontwerpers. Zij 
bestuderen en ontwerpen iedere opdracht in team. Dat zorgt voor een verscheidenheid aan 
visies en invalshoeken, die via analyse en synthese een coherente visie oplevert. Het team 
ontwikkelt zijn visie los van modieuze trends, stelt functionaliteit en duurzaamheid centraal, 
en ontwerpt tegelijk een eigentijdse vormentaal. Het wil cliënten tonen dat individualiteit 
geen scheldwoord, maar ook geen vrijgeleide hoeft te zijn voor snobisme. Het team handelt 
vanuit zijn filosofie die zegt dat de mens altijd een keuze heeft en dat de kunst erin bestaat 
de juiste keuzes te maken door bij zichzelf na te denken over hoe hij of zij echt wil leven. Het 
belang van het uiteindelijke beeld is ondergeschikt aan de werking en het functioneren van 
het ontwerp op zich. Geslaagd is het geheel wanneer het ontwerp in zijn werking én beeld een 
tijdloos karakter verwerft dat zich distantieert van al te grillige modetrends of overwaaiende 
stijlstromingen.

Het projeCt Depots Pyrex (2008) is de grondige verbouwing van het voormalige Brusselse 
pakhuis, gebouwd in 1920. Het omvat twee kantoren, tien lofts en drie appartementen. Het 
oorspronkelijke herenhuis werd omgebouwd tot drie appartementen, terwijl het achterliggende 
pakhuis op het gelijkvloers werd herbestemd tot kantoren en op de verdiepingen tot een 
overdekte garage en lofts. De twee straatgevels werden verschillend benaderd. Aan de 
zijde van de Ulensstraat bevindt zich de toegang aan het herenhuis. Via een semi-open 
poort betreden bewoners en bezoekers een pad dat doorheen het hele project loopt. Ze 
passeren via dit pad twee binnentuinen, met ertussen de kantoren. Via de andere zijde, de 
Vanderstichelenstraat, bereiken de bewoners de parkeerruimte. Het ontwerp houdt rekening 
met de oorspronkelijke stijlelementen van het gebouw: Art Deco en Modernisme. Het gebruik 
van materialen, kleur, verlichting enzovoort werden gekozen in functie van de bestaande 
elementen. Oud en nieuw vormen een harmonieus geheel. 

www.architectslab.com
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berben jo

Bureau Jo Berben (°1966) stapte in 1992, na zijn stage bij bOb van Reeth, mee in het 
architectenbureau van zijn vader, Jos Berben. In 1996 nam hij het kantoor over en na een 
aantal belangrijke wedstrijden gewonnen te hebben, associeerde hij zich in 2000 met het 
architectenatelier Vanmuysen-Mees. Ze richtten a2o-atelier voor architectuur en omgeving 
op. In 2002 volgt de oprichting van a2o-omgeving dat zich toespitst op planning en 
stadsontwerpen. Met een team van een dertigtal mensen werkt a2o ondertussen aan zeer 
diverse opdrachten. In 2006 werd een afzonderlijke onderzoekscel (R&D) opgericht die zich 
toelegt op theoretisch onderzoek. Het mission statement van a2o luidt: “vanuit inzicht naar 
uitzicht”. Ze verbindt mens en ruimte met elkaar door het ontwerpen te combineren met 
het onderzoek naar de menselijke beleving en de ruimtelijke context. In een voortdurend 
open dialoog benadert a2o elke ontwerpopgave als een uitdagende evenwichtsoefening 
tussen logische eenvoud en complexiteit, ruimtelijkheid en tastbaarheid, integratie en 
identiteit, diepgang en relativering. De toegevoegde waarde van a2o zit in de onderzoekende 
ontwerphouding, de creativiteit, procesbereidheid en het persoonlijk engagement.

Het projeCt Voor de nieuwe ambassade en consulaat van Qatar te Brussel werd een gebouw 
ontwikkeld volgens de principes van het passief huis. Verrassend... want over technische 
installaties en energiehuishouding stond niets in het programma van eisen. 
Het gebouw werd opgebouwd volgens een open plan principe. Een bibliotheek klimt als 
een ziggurat centraal in de ruimte naar boven en verbindt op die manier de verschillende 
verdiepingen met elkaar. De gevelopbouw kent meer lagen en heeft meerdere functies. 
Opgebouwd uit fractals werden er zowel motieven uit de oosterse traditie als het Europese 
erfgoed verwerkt. De dubbele huid heeft op de eerste plaats een zuiver technische functie 
maar door het sluiten en het openen kan de daglichttoetreding in het gebouw geregeld 
worden. Het representatieve karakter van het gebouw krijgt vorm door de gebruikte beeldtaal, 
de gelaagdheid van de gevel, maar ook door de sobere opbouw van de volumetrie.

www.a2o-architecten.be

studio: architects at home
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bongaerts Peter

Bureau Peter Bongaerts (°1950) richtte in 1999 samen met dochter Liese het Bureau 
Bongaerts op als een ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw en ruimtelijke planning. 
Met een kleine groep van losse en vaste medewerkers werden aanvankelijk ruimtelijke 
structuurplannen, uitvoeringsplannen en masterplannen voor provincie, gemeenten en 
particulieren aangepakt. Nu oriënteert het bureau zich meer naar consultancy van gemeenten, 
architecten, studiebureaus en particulieren. Dit houdt zowel het ontwerpmatig als juridisch-
stedenbouwkundig uittesten van concrete locaties in, als het adviseren van het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid. Een bijzondere invulling van het vakdomein vindt het bureau in het 
uitwerken van projecten voor erfgoedontsluiting zoals de masterplannen Haspengouw met de 
actieplannen voor de Romeinse weg en Noord-Limburg. Voor grotere projecten wordt steeds 
een tijdelijk samenwerkingsverband opgezet met een architecten- of studiebureau. 

Het projeCt ‘de Romeinse weg’ is een ontsluitingsconcept voor streekbepalend erfgoed in 
Haspengouw. Het werd opgemaakt in samenwerking met Antwerpse bureau Stramien. 
Het project bepaalt het veelzijdige, streekbepalende erfgoed met bewoners, leerlingen en 
streektoeristen als doelgroepen. De onderlegger van het ontsluitingsconcept is het landschap 
van vandaag, zoals het door de tijd heen tot ons is gekomen. Het project formuleert 
een helder ruimtelijk concept met de Romeinse weg en het fruitspoor als twee parallelle 
ontsluitingslijnen en elf landschapskamers. Elke landschapskamer behandelt een specifiek 
thema en is meteen ook een operationele eenheid waarin de gemeente, een overheidsdienst 
of een vereniging een initiatief kan ontwikkelen. De plannings- en ontwerpfase van het project 
werd in 2007 afgerond. Op voordracht van de provincie Limburg werd het project in 2008 op 
de short-list geplaatst voor de Vlaamse ruimtelijke planningsprijs 2008. 
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broekx jo 

Bureau Jo Broekx (°1975) richtte in 2002 samen met Marcella Schiepers het bureau 
Architecten BROEKX-SCHIEPERS op. De opdrachten bestaan zowel uit nieuwbouwprojecten 
als verbouwingen waarin architectuur en interieur steeds als geheel benaderd worden. Het is 
niet zo dat een vastomlijnd idee of een bepaalde stijl aan de basis ligt van de ontwerpen. Elk 
project biedt een uniek antwoord op een specifiek programma in een specifieke context. De 
waardering voor de alledaagsheid of het gewone van het bouwen typeert de projecten. 

Het projeCt Het ontwerp voor het grafisch ontwerpbureau STUDIO S_R (Hasselt, 2008) werd 
ontworpen binnen de contouren van een casco opgeleverd appartement in het centrum van 
Hasselt. Centraal in de opgave staat de maximale benutting van de beschikbare oppervlakte 
voor de inrichting van de werkruimte. Een meanderende schil in rode baksteen waarvan 
de uitlopers het daglicht van de aanwezige raampartijen opzoeken, bakent de werkruimte 
af. Door de onregelmatige vorm worden op een vanzelfsprekende manier verschillende 
werkplekken gevormd, elk met een eigen maat en sfeer. De nevenfuncties nemen een 
minimale oppervlakte in beslag en situeren zich in de restruimtes achter de bakstenen wand. 
Deze zones worden enkel onrechtstreeks – via de werkruimte – van daglicht voorzien via glas 
in de deuren en plaatselijk via de perforaties van de op hun kant geplaatste snelbouwstenen.

www.broekx-schiepers.be

studio: architects at home
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ceulemans nick

Bureau Nick Ceulemans (°1979) richtte in 2007 samen met Liesbet Thewissen CT. 
ARCHITECTS ARCHITECTURE + URBANISM op. Na hun studies architectuur en stedenbouw, 
werkten beiden voor bureaus zoals Wiel Arets, Zaha Hadid, Space Syntax en David 
Chipperfield. Vanuit hun internationale achtergrond zijn C.T. ARCHITECTS actief in het ontwerp 
en onderzoek op verschillende schaalniveaus: van productontwikkeling en architectuur 
tot complexe stedelijke weefsels. Centraal in de bureaufilosofie staat de ontwikkeling 
van duurzame en innovatieve leefomgevingen die actief inspelen op globale trends en de 
complexe dynamiek die hiermee samenhangt. Het bureau besteedt grote aandacht aan 
de impact van een ontwerp op het landschap, veranderende maatschappelijke fenomenen 
zoals een toenemende vergrijzing van de bevolking of gewijzigde gezinssamenstellingen, het 
verplaatsingsgedrag van mensen en de herwaardering van de publieke ruimte.

Het projeCt betreft een stedenbouwkundige ontwikkelingsstrategie voor het gebied ‘La Pointe 
de la Jonction’, Genève, Zwitserland, Europan 9, 2007. Het projectgebied, jarenlang gebruikt 
voor industriële activiteiten, werd door haar strategische ligging op wandelafstand van het 
centrum, aangewend voor de verdere verdichting van Genève. Centraal in het ontwerp 
stonden de integratie van de site in het goed uitgebouwde voetgangers-, fiets- en openbaar 
vervoersnetwerk van Genève, de schaal en onderlinge relaties van bestaande en nieuwe open 
ruimtes, de ontwikkeling van vernieuwende gebouwentypologieën en het aanreiken van een 
goed onderbouwde en gefaseerde ontwikkelingsstrategie. 

www.ctarchitects.be
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cleuren guy

Bureau Guy Cleuren (°1958) en Josiane Merken vormen vanaf 1990 het bureau Cleuren-
Merken. Het werkveld is architectuur en stedenbouw. Voor architectuur zijn de uitgangspunten 
steeds: conceptuele benadering, onderzoek naar programmavernieuwing, contextinvloeden, 
contextbijdrage, helderheid in gebruik, behaaglijkheid en beleving.

Het projeCt De gebouwen van de begraafplaats Bilzen zijn een sanitair blok en een 
begroetingsruimte. In het sanitair blok zijn opgenomen: wc’s, een ruimte voor het parket, 
een wachtruimte voor stadspersoneel, openbare waterkraan voor onderhoud, opslag vuil 
en een gereedschapsberging. Daar dit onderschikte functies zijn, is dit gebouw opgevat als 
een tuinelement: de tuinmuur. De muur geeft in eerste instantie niet te kennen dat het een 
inhoud heeft en is voornamelijk aanwezig om bij de hoofdinkom een ruimtelijke verwijzing te 
zijn naar het hoofdgebouw en de hoofdinkom van de begraafplaats. De begroetingsruimte 
heeft een driehoekige voetprint om zo een bijzondere individuele positie (hoge ruimte) in 
één hoek te verkrijgen: plaats voor de kist en de voorganger tijdens de viering. De overige 
brede (lage) ruimte is voor de toehoorders, geschikt om in een waaier rond de kist plaats te 
nemen. In geval er meer publiek aanwezig is, is het mogelijk om de raampartijen voor de helft 
te openen en zo het buitenpubliek aan de viering te laten deelnemen. De begroetingsruimte 
heeft de intentie een overdekte buitenruimte te zijn bij een laatste groet, maar ook een plek 
voor een niet-kerkelijke viering. 

www.cleuren-merken.be
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delbroek jos

Bureau Jos Delbroek (°1956) werkt sinds 1979 als burgerlijk ingenieur architect. Hij bouwt 
weinig. Hij tast in zijn werk de grens af tussen architectuur en beeldende kunst. In zijn werk 
speelt natuursteen een grote rol. Hij formuleert zijn beleving en beoefening van architectuur 
als volgt: 
Architectuur is het creëren van ruimte.
Ruimte is gedefinieerd als afgebakende leegte.
Leegte waarin men kan vertoeven.
Lijfelijke aanwezigheid is daarom belangrijk om de kwaliteit van architectuur te ontdekken.
In die zin is er niets over architectuur te zeggen.
Iedere publicatie over architectuur zal ontoereikend zijn omdat het wezen van architectuur zo 
moeilijk te vatten valt.

Het projeCt Het boek ‘ Carrière 1987-1997 Jos Delbroek’ verscheen in het voorjaar van 1998 
en vertelt de ontstaansgeschiedenis van het woonhuis annex atelier in het Waalse dorpje 
Vodelée. Bij deze gelegenheid en eveneens in het voorjaar van 1998 beitelde Delbroek een 
Latijnse tekst in de beschermde rotswand van de steengroeve van Hautmont in Vodelée. De 
steengroeve bevindt zich op 800 m van het huis in dezelfde straat en het huis is gebouwd 
met stenen afkomstig van deze steengroeve. De gebeitelde tekst is een citaat uit de inleiding 
van het boek ‘De Architectonische Ruimte’ van Dom Hans van der Laan. 
INITIUM VITAE HOMINIS

AQUA ET PANIS ET VESTIMENTUM ET

DOMUS PROTEGENS TURPITUDINEM

MCMXCVIII

In 2009 verschijnt er een vernieuwde editie over het werk van Jos Delbroek : ‘Ensemble 
1977-2007 Jos Delbroek’. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van een archetypisch huis 
gebaseerd op de verhoudingsprincipes van van der Laan. De zoektocht naar het oerhuis dat in 
feite niet bestaat, vormt de leidraad voor de samenstelling van de publicatie. De tekst vertrekt 
van het citaat op de rotswand in Vodelée. De presentatie van het boek valt samen met een 
tentoonstelling in het najaar van 2009 in het Cultureel Centrum van Hasselt. 
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de Meyer ronny

Bureau Ronny De Meyer (°1950) werkt sinds 1978 als architect voor diverse projecten samen 
met en maakt deel uit van een open team of netwerk van deskundigen in diverse vakgebieden 
waaruit afhankelijk van het onderwerp en de schaal van een opdracht een specifieke 
samenstelling ontstaat. Architectuur wordt door dit team onderzocht in al zijn facetten: in 
het realiseren van publicaties en tentoonstellingen omtrent architectuur en stad, verrichten 
van wetenschappelijk en historisch onderzoek binnen universiteiten en hogescholen, 
onder de vorm van haalbaarheidsstudies bij wedstrijdopdrachten, tot de realisatie van 
nieuwbouwprojecten en renovatie- of restauratieprojecten in stedelijk gebied.  
De globale aanpak of ontwerpvisie blijft over de verschillende schaalniveaus heen 
gehandhaafd: vanuit een gegeven context met een minimum aan beeldende en of 
constructieve middelen een duurzaam en flexibel draagvlak realiseren dat op korte en lange 
termijn verschillende invullingen toelaat.

Het projeCt Een modulaire leegte van zesmaal 113 x 113 x 226 cm aan mdf-panelen 
en verborgen scharnieren of 17,31 kubieke meter architecturale ingreep, gelijkvloers te 
Antwerpen Waalse Kaai 23. Tussen straat, trapzaal en zeefdrukatelier houdt deze ingreep, 
samengesteld uit kamerscherm, deurblad, lambrisering en vensterluik, het midden tussen 
meubel en interieur, tussen cocon en vitrine. 

studio: architects at home
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janssen jo 

Bureau Jo Janssen(°1959) is sinds 1990 werkzaam als architect. Tot 1995 voerde hij als 
projectarchitect projecten uit voor Wiel Arets & Wim van den Bergh Architecten en later voor 
Wiel Arets Architect & Associates. Vanaf 1995 werkt hij zelfstandig onder de naam Jo Janssen 
Architecten. Sinds 1998 is er een samenwerkingsverband met prof. ir. Wim van den Bergh. 
Hij ontwerpt vanuit de visie dat de werkelijkheid van architectuur ingebed dient te zijn in de 
werkelijkheid van het concrete, het fysieke en het ruimtelijke. Aspecten als ruimtelijkheid, 
gebruik, functionaliteit en schoonheid leiden tot een architectuur die ideeën concretiseert: 
architectuur als een gebouwd idee. Het idee is gematerialiseerd in een tot haar essentie 
teruggebrachte ruimte; een ruimte die tot leven wordt gewekt door licht. Het idee moet 
in staat zijn een synthese te bevorderen tussen de concrete factoren die samenkomen in 
architectuur: context, functie, compositie en constructie. Architectuur die voortkomt uit een 
dergelijk duidelijk idee leidt tot een tijdloze architectuur die overleeft. Architectuur als poëzie: 
een streven naar exactheid met minimale middelen. 

Het projeCt Piazza Céramique (Maastricht 2001 - 2007) bevat 93 appartementen 
en werkruimten voor Boschcour, Céramique Maastricht. Het ontwerp won in 
een architectuurwedstrijd de eerste prijs. De opgave bevatte twee interessante 
ontwerpuitdagingen: enerzijds de typologische problematiek verbonden met de vraag naar wat 
een complex van woon/werkappartementen eigenlijk is en anderzijds de stedenbouwkundige 
uitdaging. Door van het geplande urbane bouwblok het ‘buitenste’ naar ‘binnen’ te keren, 
waardoor de buitenzijde van de omringende bouwblokken als de binnenzijde van het eigen 
blok dienen, kon er een compositie ontstaan van drie volumes. In tegenstelling met de 
monofunctionele gebouwen die uitgaan van een constructie van de gebruikelijke dragende 
woningscheidende wanden, koos de ontwerper voor een constructieprincipe van een dragende 
buitengevel en een dragende binnenring die tevens de dienende ruimten en de infrastructuur 
bevat. Hierdoor ontstaat een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien van de grootte en 
indelingstypologie van de woningen. 

www.jojanssenarchitecten.nl
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jenzen wilfried

Bureau Wilfried Jenzen (°1970) richtte in 1999 met Sigrid Claikens het bureau Claikens 
Jenzen Architecten op. Het bureau is actief op diverse domeinen en in projecten van 
sterk verschillende schaal en omvang: woningbouw, industriebouw, kantoorfaciliteiten, 
interieurarchitectuur en restauraties. Architectuur is een vrij complexe materie. Naast het 
oplossen van de meest uiteenlopende constructieve, technische, ecologische en economische 
problemen in het bouwproces, speelt de architect vooral een rol in het bepalen van de 
ruimtelijke samenhang en de vormgeving van het gebouw en tevens in de synthese en het 
evenwicht tussen de eerder genoemde aspecten. Reeds bij het voorontwerp streeft het 
bureau naar een uitgesproken ruimtelijke en vormelijke vertaling van het bouwprogramma. In 
iedere fase van het project werkt het bureau met de nodige helderheid en consequentie het 
basisconcept uit. In de uitwerking besteedt het bureau veel aandacht aan de detaillering. Het 
hanteert een architectuurtaal met een heldere, consequent hedendaagse vormgeving. De 
gebouwen zijn steeds gerelateerd aan de context waarin zij zich bevinden. De constructieve 
logica is een maat- en vormgevend aspect dat gehanteerd wordt gedurende al de stappen in 
het ontwerpproces.

Het projeCt Het project betreft de nieuwbouw van een eengezinswoning met tandarts- en 
radiologiepraktijk, Sint-Andries, Brugge. Het gelijkvloers is opgevat met aan de voorzijde 
een laag volume waarin zich de garage bevindt en een hoger volume met op niveau 0 
het tandartskabinet. Daartussen ligt de patio die leidt naar de inkom van de woning. De 
interne functies worden overgenomen in de volumes , waardoor zij aan de buitenzijde reeds 
afleesbaar zijn. De patio zorgt voor een extra buffer tussen voortuin en het privégedeelte. 
De leefruimtes richten zich door deze indeling in hun totaliteit op de tuin. De voorzijde is 
formeel opgevat en vertoont een gesloten gevelopbouw, de achterzijde daarentegen heeft 
een open karakter gezien de relatie met de tuin en om in een maximale lichttoetreding voor 
de leefruimtes te voorzien. De gevels vertonen een eenvoudige en heldere architecturale 
vlakverdeling. De materiaal- en kleurkeuze ondersteunt de gevelgeleding en volumewerking 
van het gebouw op harmonische wijze. Aansluitend op de eenvoud van de strakke 
architecturale vormgeving is ook de buitenaanleg samengesteld uit grote homogene vlakken.

studio: architects at home
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Leus Maria

Bureau Maria Leus (°1959), architect en master in de monumenten- en landschapszorg, was 
vanaf 1982 tot 1997 werkzaam als projectarchitect voor diverse architectenbureaus waar 
zij verantwoordelijk was voor projecten op vlak van architectuur en stedenbouw. Sinds 1995 
vormen monumentenzorg en erfgoedbeheer haar onderzoeksveld. Hierbij focust zij zich vooral 
op enerzijds de wetenschappelijke, technische studie van de bouwfysisch en bouwtechnische 
aspecten van beschermde monumenten gekoppeld aan een gedegen historisch onderzoek. 
Dit onderzoek is de basis voor een kwaliteitsvol restauratie - en herbestemmingsvoorstel. 
Anderzijds situeert haar specialisatie zich op het vlak van duurzaam erfgoedbeheer en 
cultuurtoerisme. De integrale benadering van cultureel erfgoed leidt tot een herinterpretatie 
van de waarden en de betekenissen, en is een belangrijke impuls voor nieuwe ruimtelijke, 
culturele en sociale ontwikkelingen. Deze activiteit vertaalt zich in publicaties, lezingen op 
internationale congressen en begeleiding van workshops op vlak van cultuurtoerisme voor 
UNESCO en ICOMOS.

Het projeCt Op vraag van UNESCO werd er een nieuw concept ontwikkeld voor de ontsluiting 
van het cultuurtoeristische erfgoed ‘Cinque Terre’ in Italië. Het ruimere doel was het ontwerp 
van een ‘replicable framework’, een ontsluitingsmodel voor nationale parken die aan overlast 
van toerisme lijden. De waarden en betekenissen van de site vormden de leidraad voor het 
model.
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Liberloo roger

Bureau Architectenbureau Liberloo is de eenmanszaak die Roger Liberloo (° 1946), architect 
en licentiaat architectuurwetenschappen, in 1990 heeft opgericht. Hij werkt met freelance 
medewerkers. Als ontwerper is hij actief in de woningbouw: nieuwbouw en renovaties. Hij 
doet ook mee aan wedstrijden en verzorgt de hoofdredactie Vademecum voor Architecten, 
Kluwer. Hij kreeg twee eervolle vermeldingen bij architectuurwedstrijden: Kunstencentrum 
Begijnhof Hasselt 1994, i.s.m. Dr. S. De Bleeckere, PhD, en Buurtonwikkelingsproject ’t 
Pandreitje Brugge 1998, i.s.m. Koen Dergent en Dirk Fredricx, architecten. Zijn architectuur 
steunt op het fundament van de Vitruviaanse trias: vormgeving, duurzaamheid en organisatie, 
geïntegreerd in een betekenisvolle synthese zonder opdringerige benadrukking van één 
aspect.

Het projeCt De artsenpraktijk Bouts( Hasselt 2006) nestelt zich op twee perceelsgrenzen 
waardoor de achterbouwen van de aangrenzende percelen aan het zicht worden onttrokken. 
Het voorgebied met lavendelbed en beperkte parking vormt de overgang met de drukke 
straat en de privéwoning aan de rechterzijde. Het profiel en de detaillering van het gebouw 
spelen een rol in de organisatie en in de klimaatbeheersing van het gebouw. De ruime 
dakoversteek en looproosters op hoogte voor de raampartij, samen met de hellingbaan en 
begeleidende tuinwand ondersteunen de overgang tussen het voorgebied en het interieur. 
De hoge achterwand en dak met twee koepels accentueren en verlichten de circulatiezone. 
De klimaatbeheersing wordt beïnvloed door een goede isolatie, de grote dakoversteek die de 
hoge zomerzon weert, de massa van de constructie, de bufferruimte van het zoldertje, het 
profiel met de hoge achterruimte die wanneer de koepels worden opengezet in combinatie 
met de raamroosters als natuurlijke ventilatieschacht werkt. Mechanische ventilatie laat 
in combinatie met de raamroosters toe om het gebouw ’s nachts intensief te ventileren. 
Het materiaal- en kleurgebruik vormen een rustig ingetogen monochroom geheel dat de 
bestemming ondersteunt.

studio: architects at home
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Mertens Silvia

Bureau Samen met Pieter Peerlings leidt Silvia Mertens (°1979) sinds 2007 het 
architectuurbureau sculp(IT)architecten. Het bureau werkt vernieuwend en integraal. 
Enkel observerende, onderzoekende architectuur kan blijven antwoorden op onze steeds 
veranderende omgeving. Het bureau sculp(IT)architecten weet zich geprikkeld door 
stiefmoederlijk behandelde werkterreinen en tracht hierop in te spelen met vernieuwende 
bouwconcepten. Het is een kunst door middel van één ingreep meerdere vragen te 
beantwoorden. In die zin houdt het bureau van het ‘vereenvoudigen’, maar dan wél met 
behoud van de complexiteit van menselijke/zintuiglijke ervaringen. Het bureau noemt zichzelf 
“stijlloos of bewuste kameleons”. Het werkt graag vanuit de telkens nieuwe context en 
hanteert hierbij werk- en ontwerpprincipes, nooit ‘stijl’. Binnen sculp(IT)architecten legt het 
bureau sterke nadruk op de concept- en beeldvorming van elk project.

Het projeCt De eigen woning met kantoor is gelegen nabij het Schipperskwartier te Antwerpen. 
Een non-place van slechts 2,5 meter breed en een terrein van 18m2. Het bureau noemt 
zijn project ‘een zoektocht naar het ultieme wonen’. Het antwoord is even eenvoudig als 
doordacht. De ruimtelijke beperkingen zijn een zegen voor de exploratie van de ruimtelijkheid 
en het onmisbare, creatieve denken. Het project beweegt zich op de grens, de grens van 
(on)mogelijk, maar ook op de grens van het wonen. Wat en hoe wonen? 

www.sculp.it

©
 l

uc
 R

oy
m

an
s



81

Moors bart

Bureau Bart Moors (°1962) richtte in 1990 samen met Els Mestdagh te Lummen het 
Architectenbureau Bart Moors op. Het bureau wil architectuur maken die als deel van 
een geheel opgaat in een synthetische beleving. Daartoe gebruikt het bureau menselijke 
proporties, een materialenpalet dat de menselijke levenswijze stimuleert en de tijd aankan 
zodat het continu evolueert en intensifieert, een proces van ‘vol-ledigheid’.

Het projeCt Het bureau ziet de twee projecten - verbouwing te Sint-Genesius-Rode (2003-
2008) en nieuwbouw te Genk (2005-2008) - als complementair in hun beeldentaal: 
inhoudelijk hetzelfde in een andere vertaling. Anno 2008 blijft klassieke muziek haar actuele 
waarde als expressiemiddel behouden naast een meer hedendaagse muziektaal. Dergelijke 
tweeheid typeert de architectuurbenadering van het bureau. De twee voorbeelden getuigen 
van een inleving in twee verschillende sferen, de ene additief met een ‘begrenzende’ 
vormentaal, de andere substractief met een ‘ontgrenzende’ vormentaal (de vierde dimensie). 
Beide werelden simultaan onderzoeken werkt onderling bevragend en bevruchtend. Het 
bureau ziet hierin de meest directe weg naar fundamenteel vernieuwende en blijvende 
oplossingen.

studio: architects at home
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Preuveneers Michel

Bureau Michel Preuveneers (°1943) heeft sinds 1974 een zelfstandige architectuurpraktijk, 
zij het met diverse onderbrekingen. Ontwerpen is voor hem het materieel en emotioneel, 
letterlijk en figuurlijk vorm geven aan de ruimte in al haar verschijningsvormen en op alle 
schaalniveaus, en dit met respect en in een stimulerende dialoog met alle contextuele 
factoren (omgeving, functionaliteit, materialisatie, budget enzovoort). De ontstane 
architectuur moet meer zijn dan een louter mediërend bindmiddel. Zij moet in essentie ertoe 
bijdragen dat ondanks een logisch en probleemoplossend denken een duidelijke meerwaarde 
ontstaat die fundamenteel bijdraagt tot belevingskwaliteit.

Het projeCt Het betreft twee, naast elkaar liggende woningen ontworpen voor de uitbaters 
van een vrij groot fruitbedrijf. Het concept is bepaald door de wettelijke eis van de materiële 
verbondenheid met de bestaande bebouwing van het bedrijf en de beperking van het 
volume tot maximaal 1000 m3. De beide woningen zijn ingeplant aan de rand van het grote 
bedrijfsplein dat gelegen is aan de toegang van het complex. Hier gebeurt alle aan- en afvoer 
van toekomende en verwerkte producten. Die plek biedt geen privacy. Bij beide woningen 
is een bufferend volume opgetrokken als sterke drempel tussen de drukke pleinactiviteiten 
en de rustige leefwereld van het gezin. In deze zone bevinden zich secundaire of minder 
privatieve lokalen. Bij de eerste woning gebeurt het betreden doorheen het bufferend volume. 
Het woongedeelte wordt bereikt via een geknikt perspectief. De ruimtelijkheid wordt verkregen 
door de groepering van de belangrijkste woonfuncties rond een relatief grote en volledig 
omsloten binnentuin. Het bureel, de zithoek, de eethoek en de keuken lopen allen visueel 
over in deze buitenkamer. De volledig glazen binnengevels beschermen maar begrenzen 
niet. Typerend voor de tweede woning is de binnenstraat die als schakel fungeert tussen het 
bufferend voorste deel en het omsloten woongedeelte aan de achterzijde. De woonfuncties 
bevinden zich rond de centrale eetplaats. In dit hart van de woning is gedurende de ganse 
dag, rechtstreeks of onrechtstreeks het zonlicht waarneembaar doorheen een van de 
omliggende plekken. 
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Princen Peter 

Bureau Architect, stedenbouwkundige en doctorandus Peter Princen (°1975) is actief als 
zelfstandig stedenbouwkundige sinds 2005. Hij bouwt verder op een traditie binnen het 
stedenbouwkundig ontwerpen die uitgaat van de reflectie over de relatie tussen individu en 
samenleving, en opereert op het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw. Zijn visie kan 
in het bovenstaande motto worden samengevat. 

Het projeCt De structuurschets Kapelhof (Sint-Truiden, BE, 2007) is het antwoord op de vraag 
van een sociale woningbouwmaatschappij naar stedenbouwkundige randvoorwaarden bij de 
organisatie van een architectuurwedstrijd. Het plangebied ligt tussen de achterkanten van de 
dorpskern en een beschermde, bijna volledig ommuurde kapelsite aan oostelijke zijde. Aan 
westelijke zijde sluit het aan op een beekvallei met overstromingsgebied. Historisch gezien is 
het gebied altijd onbebouwd gebleven waardoor de mogelijke ontwikkeling ervan erg gevoelig 
lag bij verschillende actoren. Op basis van de resultaten van historisch onderzoek naar de 
ruimtelijke transformatieprocessen in de dorpskern (ca. 1770 - 2005) werd een fijnmazige 
padenstructuur voorgesteld die, aansluitend op de restanten van vroegere kerkpaden, 
een aantal bouwvelden afbakent. Binnen één bouwveld wordt enkel de ontsluiting en een 
maximale bebouwingsindex vastgelegd in functie van de landschappelijke integratie van 
het plangebied met de beschermde kapelsite en de beekvallei met overstromingsgebied. 
Ondersteund door bestaande en nieuwe groenstructuren, vormen de bouwvelden een 
‘tussenmaat’ die bemiddelt tussen individuele kavel en landschap zoals dat ook historisch in 
de dorpskern het geval was. De voorgestelde structuur bindt de verschillende actoren in een 
consensus over de ontwikkeling van het plangebied en wil tegelijk zoveel mogelijk vrijheid 
scheppen voor de geplande architectuurwedstrijd. 

In een democratische samenleving is stedenbouwkundig ontwerpen het zoeken 
naar elementaire principes die vrijheid van individuele expressies mogelijk 
maken […]: stedenbouw gaat over het scheppen van vrijheid. (K.	Christiaanse,	‘99)

studio: architects at home



8�

roux hugo

Bureau Hugo Roux (°1948) werkte als zelfstandig architect van 1972 tot 1988. In datzelfde 
jaar richtte hij samen met Dominique Timmermans het Architectenbureau H. ROUX & 
D. TIMMERMANS op. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het bureau voor de 
ontwikkeling van een concept is de veelzijdige context van de ontwerpopdracht: de ruimtelijke 
context op verschillende schaalniveaus, alsook de sociale, culturele, economische context, 
historische en materiële context. Inventiviteit ligt eerder in het bedenken van een nieuwe 
samenhang tussen dikwijls tegenstrijdige eisen, dan wel in vernieuwen om te vernieuwen. Van 
de privéwoningbouw en kleinere groepswoningbouw is het bureau geëvolueerd naar projecten 
voor ‘wonen’ van personen met een bijzondere zorg. Een belangrijk gedeelte van de projecten 
situeert zich in de welzijnssector: wonen voor ouderen, voor jongeren in het kader van de 
bijzondere jeugdzorg, voor minderjarige asielzoekers, voor mentaal gehandicapten, voor 
personen met een niet aangeboren handicap enzovoort. 

Het projeCt Het project Genk Welzijnscampus betreft een nieuwbouwproject op de 
welzijnscampus van Genk. Het gebouw huisvest verschillende diensten die autonoom 
zorg verstrekken rond geestelijke gezondheidszorg. Het gebouw brengt deze verschillende 
dienstverlenende organisaties samen onder een dak, zodat er een cross-over ontstaat met 
als doel een juistere dienstverlening te kunnen aanbieden. Architecturaal manifesteert zich 
dit gemeenschappelijk doel in een overkoepelend, losgewerkt en overstekend dak waaronder 
alle gelijkaardige functies van elke dienst zijn samengebracht, alsook een bibliotheek rond een 
goed georiënteerde buitenruimte. 
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Ludo Schouterden

Bureau Ludo Schouterden (° 1962) heeft sinds 1985 een privépraktijk en van 2000 af 
werkt hij samen met Chris Stockx in HHCOOO (de Hasselt-Herentse confraterniteit). Ludo 
Schouterden vergelijkt zich als ontwerper graag met de dorpssmid, doch één die er een 
schepje bovenop doet. Zijn opdrachtgevers zijn voor het grootste deel bescheiden lui die 
hem via overlevering contacteren tijdens hun zoektocht naar toegevoegde waarde. Hij vindt 
het meeste voldoening in het werk van HHCOOO voor in hoofdzaak groepswoningbouw. 
Hier krijgen hij en Chris Stockx de mogelijkheid meerwaarde te halen uit een groter geheel. 
Daarbij hebben ze dikwijls zelf de mogelijkheid een stedelijk milieu mee vorm te geven. In 
alle projecten steekt er een gevoel van ‘het tot aansluiting genegen zijn’ dat de ontwerpers 
ook daadwerkelijk proberen vorm te geven. Het ‘samen’ moet een meerwaarde bieden. 
Hertzberger indachtig maken ze ruimte en laten ze ruimte. De ontwerpers verwelkomen 
opdrachtgevers die in die gemeenschapswaarden willen investeren.

Het projeCt HHCOOO heeft in Grootloon een rij dorpswoningen verwezenlijkt. Buiten een 
evidente zoektocht naar licht, lucht en ruimte, met een paradijselijk uitzicht op een 
kersenbomenweide, hebben de ontwerpers aan de straatzijde een ‘sociale stoep’ bedacht. 
Een daadwerkelijk gebouwde plek voor mogelijke ontmoeting en sociaal gedrag. Samen op de 
stoep spelen, even buurten, de deur laten open staan, op elkaars kinderen letten, ... 
Niets spectaculairs, wel hartverwarmend. 

studio: architects at home
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vanden ecker frank

Bureau Architect Frank Vanden Ecker (°1976) heeft vanaf 2004 een zelfstandige praktijk. 
In 2006 richtte hij samen met Bart Coenegrachts, Raf Snoekx en Jan Thys het bureau De 
Gouden Liniaal Architecten op. Het jonge bureau zoekt naar een zich eigen gemaakte en 
beproefde manier van werken, van omgaan met een opdracht in al zijn facetten. Daarbij 
probeert het de essentie van het bouwen nooit uit het oog te verliezen: het simpele feit dat 
elk huis, elk gebouw uiteindelijk de bedoeling heeft tot iets te dienen, hetzij om iemand te 
dienen; en dat bouwen iets is dat in de eerste plaats met mensenhanden gebeurt. Het bureau 
is van mening dat men er zich bij elk ontwerp voor moet hoeden dat er al te opzichtig iets in 
nagestreefd wordt, dat het overladen is met de ambitie iets bijzonders te maken. Het bureau 
beseft namelijk dat uit vrees voor het té normale, misschien uit vrees eenvoudigweg niet 
opgemerkt te worden, de mens (en de architect in het bijzonder) soms de vreemdste dingen 
doet.

Het projeCt bestaat uit twee gespiegelde woningen, ingesloten tussen twee huizen in open 
bebouwing, net buiten het centrum van Diepenbeek. Een centrale, open trappenhal verdeelt 
beide woningen in een ‘voor’ en een ‘achter’. Alle ruimtes worden van hieruit rechtstreeks 
ontsloten zodat steeds de volledige breedte van de woning benut kan blijven. Zenitaal 
licht dringt door tot in de onderste slaapvertrekken. Behalve via de trappenhal wordt de 
grote diepte, als compensatie voor de geringe breedte, doorbroken door een spel van 
plafondhoogtes. De afgeschuinde dakvorm begeleidt het licht tot in de eetkamer en zorgt voor 
een geaccentueerde relatie tussen tuin en zitkamer. Door de helling in het terrein gebeurt 
hetzelfde voor de ondergrondse verdieping. 

www.degoudenliniaal.be
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vanhoudt fons

Bureau Fons Vanhoudt (°1957) werkt sinds 1980 als zelfstandig architect. Hij realiseert 
voornamelijk woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Hij streeft naar hedendaagse 
ontwerpen waarbij een spel van licht en ruimte centraal staat. Hij benadert elke opdracht als 
een project op maat waarbij de stedenbouwkundige context, de wensen van de opdrachtgever 
en de materiaalkeuze voor de impulsen zorgen om verfijning en detaillering te bereiken.

Het projeCt De dokterspraktijk van dr. Dessers (Haarbeemdenstraat, Hasselt) is een 
nieuwbouwproject zonder woning waarbij twee geometrische volumes de dragers van het 
gebouw vormen. Het geheel toont een lichtheid door de modulatie van de gevelopbouw en 
de materiaalkeuze: gevelsteen voor het gelijkvloers en houten panelen voor de verdieping. 
Deze houten panelen zijn ook in het interieur verwerkt zodat er een interactie binnen-
buiten ontstaat. Een ijle trapconstructie in gegalvaniseerd staal strekt zich langs de wand in 
zichtbeton. Die wand scheidt de circulatiezone van de werkruimtes. Het driedimensionale 
patroon van de open treden creëert een textuur van licht en schaduw.

studio: architects at home
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verheyden Piet

Bureau Piet Verheyden (°1961) is zelfstandig architect in bijberoep en beeldend kunstenaar. 
Als architect werkt hij sinds 2003 hoofdzakelijk aan renovatie- en restauratieprojecten. 
Zijn bezorgdheid om het historisch erfgoed en zijn waardering voor die architectuur als 
gematerialiseerd collectief geheugen sturen zijn keuze. 

Het projeCt Het project betreft het interieur van de gerestaureerde St-Eucheriuskapel te 
Brustem, Sint-Truiden. De eens in extreem kleurige neogotische sjablonen getooide ruimte 
wordt in een nieuw kleedje gestoken. Een monument als een getuige uit het verleden. Waar 
dat verhaal vervaagd en moeilijk leesbaar is geworden, is er ruimte voor een vervolg of voor 
iets nieuws. Dat wil Piet Verheyden verwezenlijken met een architectuur die respect toont voor 
het verleden en tegelijk de controverse van het heden niet schuwt.  
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windmolders danny

Bureau Danny Windmolders (°1959), architect en stedenbouwkundige, richtte in 1982 samen 
met Eric Selis het architectenbureau FCS op. Met een team van zeven mensen realiseren 
zij diverse projecten per jaar, zowel nieuwbouw als renovatie, in de sectoren huisvesting, 
kantoren, industrie, toerisme en onderwijs. Het schaalniveau is minder belangrijk. De opdracht 
moet uitdagend zijn, en het resultaat een meerwaarde voor de omgeving en gebruiker. 
FCS doet ook regelmatig mee aan wedstrijden, omwille van het experimentele karakter, 
de mogelijkheid tot vernieuwende concepten en de motivatie binnen het ontwerpteam. 
De sterkste concepten ontstaan wanneer zowel het ontwerp van de stedenbouwkundige 
context als van het bouwproject tot de opdracht behoren. Naast hun gedreven inzet voor het 
architectenbureau engageren beide vennoten zich voor de Orde van Architecten en de vzw 
Architecten zonder Grenzen. 

Het projeCt In Diepenbeek, wijk Rooierheide, was er behoefte aan een nieuw 
ontmoetingscentrum ter vervanging van een oude zaal. Er werd conceptueel sterk op de 
omgeving ingespeeld. De ritmiek van de dubbele bomenrij werd doorgetrokken in het ontwerp; 
dit onder de vorm van een open staalstructuur aan de buitenzijde en kolommen aan de 
binnenzijde. De volledige geleding is aldus door een raster bepaald. Of hoe een concept kan 
ontstaan vanuit een landschappelijk sterk gegeven.
De grote zaal is een black box: zwarte vloer, donkere muren en een zwart plafond. Dit geeft 
een heel intieme sfeer, en het contrast tussen licht en donker versterkt de opening naar het 
landschap. 

www.fcs.be

studio: architects at home
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4 bureaus
De opleiding organiseert zichzelf rond het centrum van de studio in vier bureaus: beelding, 
bouwkunde, cultuur en stedenbouw. Ieder bureau draagt vanuit een eigen missie bij tot 
het leertraject dat de opleiding aan de student aanbiedt. Ieder bureau organiseert in de 
masteropleiding een eigen seminarie.

4.1 Beelding

Zintuiglijkheid en communicatie - de materialisering van de verbeelding

BureauVerantwoordelijke: PiET VERHEYDEn, aRcHiTEcT

seminarieVerantwoordelijke: JOS DElBROEK, iR.-aRcH.

Het bureau beelding staat voor de creatieve beeldende dimensie van het curriculum. Hierbij 
focust het bureau in het bijzonder op de ontwikkeling van de intuïtieve en de sensitieve 
aspecten van het beeldende proces die tijdens de observatie, de conceptvorming en het 
ontwerp van de architecturale ruimte meespelen. Binnen het bureau verwerven studenten 
vaardigheden, gevoeligheden, attitudes en inzichten die aansluiten bij de experimentele 
en subjectieve wereld van de verbeelding. Het bureau beoogt een synergetische werking te 
ontwikkelen met de rationele, wetenschappelijke ontwerphouding in functie van de beoogde 
ontwerpcreativiteit.
Het curriculum van het bureau beelding kent een gevarieerd palet van materiële, manuele 
ontwerphandelingen — handmatig tekenen, maquettebouw en dergelijke — en digitale 
ontwerp -en presentatietechnieken — caad, fotografie, beeldbewerkingsprograma’s. De 
studenten verwerven hierdoor een persoonlijke, beeldende communicatievaardigheid.
Het bureau beelding ondersteunt, binnen het kader van de speerpunt ‘beeld en ontwerp’ 
van het departementaal onderzoeksbeleid en in functie van ontwerpend onderzoek, de 
beeldvorming in het ontwerpproces. Perceptie, ontwerpontwikkeling en communicatie via 
beeldende media vormen hierbij de aanzet tot interdisciplinaire samenwerking met de 
bachelorstudio en de masterstudio. In de bachelor ontwikkelt het bureau bij de studenten de 
basisvaardigheden, terwijl het zijn werking toenemend afstemt op de realisatie van de studio- 
en seminariedoelstellingen.
In het kader van de onderzoeksdomeinen herbestemming en universal design ontwikkelt het 
bureau een beeldend instrumentarium rond materialiteit, architecturale stijlkenmerken en 
multizintuiglijkheid.

Bureaus

bureau
cultuur

bureau
bouwkunde

bureau beelding

bureau stedenbouw

Studio 
bachelor

Studio 
Master
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Het seminarie beelding situeert zich in de masteropleiding. Het vertrekt vanuit de premisse 
dat architectuur resulteert in de realisatie van de materiële leefomgeving. Met de beeldende 
kunstenaar als gids steunt het seminarie zijn werking vanuit de verwantschappen tussen de 
vrije kunsten, het kunstambacht en de architectuur. Het heft de scherpe grens tussen die 
disciplines op. 
In zijn werking stelt het seminarie de kwaliteit van de materiële uitvoering centraal. Het 
ontwikkelt die materiële kwaliteit vanuit inzichten, vaardigheden en gevoeligheden die een 
synergie vormen met het experiment, de conceptvorming en de zintuiglijkheid. Het seminarie 
ziet die zintuiglijkheid als een belangrijk aandachtspunt in de beeldende component van het 
architecturale ontwerp. In dit perspectief draagt het seminarie bij tot de ontwikkeling van 
een beeldende onderzoekshouding als component van ontwerpend onderzoek. Het seminarie 
realiseert bij de studenten inzicht en gevoel voor afmetingen, schaal en verhoudingen 
in functie van het onderzoek naar en het genereren van ruimtelijke kwaliteit door in het 
meetbare het onmeetbare uit te drukken. Het bevordert het esthetische gevoel voor harmonie 
en de ethische houding van sereniteit om in perceptie en ontwerp van de architecturale 
ruimte schoonheid te realiseren. In het seminarie verwerft de student gevoel en inzicht in 
de werking van en de confrontatie met kleuren, texturen, vlakken, massa en structuren, 
eigen aan de concrete materie. Tevens ontwikkelt het seminarie bij de student vaardigheden 
in de omgang met tal van grafische, zowel manuele als digitale middelen in functie van 
contextobservatie, ontwerphandelingen en presentatie zodat de student de niet-gerealiseerde 
architectuur beeldend en met de nodige empathie kan communiceren. Het seminarie laat de 
student toe om deze beeldende aspecten te hanteren in een fundamentele, experimentele en 
kritische onderzoekshouding tijdens het ontwerpproces. 

Ontwerp: Jan Bloemen 
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Bureaus

Ontwerp: Evi Radoes

Ontwerp: Wout Sorgeloos
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4.2 Bouwkunde 

Stabiliteit, constructie, bouwfysica in het teken van duurzaamheid

Verantwoordelijke: luT Van DEn BOScH, BuRGERliJK inGEniEuR

seminarieVerantwoordelijke: MaRia lEuS, aRcHiTEcT En MaSTER in DE MOnuMEnTEn- En lanDScHaPSZORG

Het bureau bouwkunde verzorgt de bouwtechnische aspecten van het curriculum, in het 
bijzonder de positief- wetenschappelijke en technische ondersteuning bij het ontwerpen. Het 
doel is de student inzicht en kennis aan te reiken om tijdens het ontwerpen creatief om te 
gaan met de bouwkundige aspecten. Dit gebeurt vanuit de drie pijlers: stabiliteit, constructie 
en bouwfysica.
De basiscursussen in de bachelorjaren behandelen de wetenschappelijke en technische 
kennis ter ondersteuning van elke pijler. Zo steunen bouwfysische en stabiliteitsaspecten op 
basiscursussen in de positieve wetenschappen. De constructieve en materiaaltechnische 
aspecten worden vanaf de eerste bachelor in aparte cursussen aangebracht. De praktische 
toepassing hiervan wordt in de studio-opdrachten getoetst. 
Het bureau bouwkunde wil de studenten een onderzoeksmentaliteit bijbrengen die hen in 
staat moet stellen om binnen het ontwerpproces een ontwerp te realiseren dat tegelijkertijd 
voldoet aan de bouwfysische, constructieve en stabiliteitseisen. Dit wordt verder ondersteund 
door het opleidingsonderdeel technische installaties. 
In de masteropleiding verzorgt het bureau eveneens de opleidingsonderdelen 
projectmanagement, bedrijfseconomie en bouwrecht. Ze bezorgen de studenten vaardigheden 
bij het management van een concreet project en het opereren binnen de juridische context 
van een bouwdossier. 

Het onderzoek in het seminarie bouwkunde behandelt het onderzoeksdomein herbestemming 
vanuit het element duurzaamheid. Het seminarie leert de studenten projecten op een 
technisch-wetenschappelijke manier analyseren en aspecten van herbestemming en 
duurzaamheid grondig onderzoeken. De geanalyseerde projecten worden gearchiveerd in een 
databank die als informatiebron dient voor uit het seminarie afgeleide scriptieonderwerpen 
en/of masterproeven en waaruit de hele opleiding informatie kan putten.  
Het onderzoek dat wordt gestuurd vanuit het bureau bouwkunde en nauw verbonden is met 
de onderzoeksgroep ‘energy and comfort’ (zie verder Onderzoek p. …) zal zich de komende 
jaren toespitsen op het onderzoeksdomein ‘duurzaamheid ‘. Het zal zich focussen op de 
comfort- en duurzaamheidseisen van een ontwerp. Specifiek zal er onderzoek verricht worden 
naar tools die van bij de beginfase van een ontwerp informatie geven over de haalbaarheid 
van deze eisen.    
Het bureau streeft ernaar de aangeboden scriptieonderwerpen te kaderen in lopende 
onderzoeksprojecten, in het seminarie en binnen de specifieke competenties van de 
docenten. Dit komt zowel de uitbouw van het onderzoek als de kwaliteit van de scripties ten 
goede. 
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Ontwerp: Roel De Ridder

Ontwerp: Bo Struyf
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4.3 Cultuur

Bureau—en seminarieVerantwoordelijke: DR. SYlVain DE BlEEcKERE, PHD

Conceptueel creatief - maatschappelijk engagement - onderzoekscultuur

Het bureau verzorgt de cultuurwetenschappelijke dimensies van het curriculum. Dat 
gebeurt hoofdzakelijk door de organisatie van de basiscursus cultuurwetenschappen in 
de bacheloropleiding. De basiscursus realiseert, gespreid over elf units, de integratie 
van de disciplines cultuurfilosofie, kunst- en architectuurgeschiedenis, kunstfilosofie, 
architectuurtheorie en methodologie van de cultuurwetenschappen vanuit een hedendaags, 
postmodern perspectief. Het bureau beheert ook nog enkele, andere opleidingsonderdelen in 
zowel de bachelor- als de masteropleiding. 
Het bureau ondersteunt, binnen het kader van de speerpunt ‘beeld en ontwerp’ van het 
departementaal onderzoeksbeleid, actief het conceptuele en maatschappelijk geëngageerde 
aspect van het ontwerpleerproces in de studio. Dat gebeurt in een interdisciplinaire 
teamwerking met collega’s architecten. Daarbij onderbouwt het bureau de onderzoeksattitude 
van het ontwerponderwijs in de studio vooral vanuit de onderzoeksdomeinen herbestemming 
en universal design. 

De onderzoekende impuls die het bureau in de ontwerpopleiding stimuleert en ondersteunt, 
wordt systematisch, fundamenteel en kritisch ontwikkeld in het masterseminarie. Het 
beschouwt de masterstudenten architectuur als actieve onderzoekers in opleiding. Het 
schakelt hen consequent in in de permanente uitbouw van de onderzoekscultuur van het 
bureau cultuur. Het seminarie zelf vormt zowel inhoudelijk als pedagogisch een academische 
onderzoeksgemeenschap in werking. Die gemeenschap profileert zich met systematisch 
onderzoek naar de theoretische grondslagen van de speerpunt ‘beeld en ontwerp’, en van de 
onderzoeksdomeinen herbestemming en universal design. Dat grondslagenonderzoek krijgt 
structuur en inhoud op het architectuurtheoretische platform ‘architectuur en democratie’. 
Op dat platform ontwikkelt het seminarie wetenschappelijk onderzoek dat beantwoordt aan 
een internationale standaard. De studenten van het seminarie krijgen alle ruimte om op dat 
platform zich als volwaardige onderzoekers te vormen en te ontplooien. Prioritair zijn daarbij: 
persoonlijk engagement in de onderzoeksgemeenschap en zelfredzaamheid, theoretisch 
vooronderzoek verrichten voor de masterscriptie in functie van een persoonlijk masterproject, 
participeren aan lopende doctoraatstudies of andere lopende onderzoeksprojecten. Het 
seminarie werkt gericht naar publiceerbare output en werkt daarvoor nauw samen met de 
onderzoeksgroep DAAD (zie verder Onderzoek p…..) die uit de werking van het seminarie is 
gegroeid.

Bureaus
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4.4	stedenbouw

BuREau- En SEMinaRiEVERanTWOORDEliJKE: PETER BOnGaERTS, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE

Mensen in context van tijd en ruimte
 
Onze leefomgeving evolueert permanent, soms gepland maar veelal ook spontaan, beïnvloed 
door duizenden kleine of grotere beslissingen van mensen. Dat is de context waarin het 
bureau stedenbouw wil werken: ‘mensen – ruimte – tijd’ als een permanent en wederkerig 
proces van beïnvloeden en vormgeven. 
De architectuuropgave wordt benaderd vanuit de contextuele dimensie, waarbij ‘context’ het 
omvattend ruimte- en tijdkader is binnen het vakdomein van de architect. ‘Ruimte als proces’ 
en de relatie tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus, zijn in deze benadering 
belangrijke begrippen. 
Verder schenkt het bureau aandacht aan leefstijlen en menselijk gedrag en hun invloed op 
onze leefomgeving. Het bestudeert hierbij de ruimtelijke structuur van de omgeving; het 
weefsel en de typologie van gebouwen en stedelijke plekken om als ruimtelijke vormgevers de 
stedelijke ruimte in de vingers te krijgen.
Het bureau stedenbouw brengt bij architecten in opleiding de stedenbouwkundige dimensie 
als kennisterrein, als onderzoeksdiscipline en -inhoud en als attitude aan. In de opleiding 
wordt kennis aangereikt via specifieke cursussen en practica en door de integratie van de 
vakkennis in andere opleidingsonderdelen zoals architectonisch ontwerpen, architectuur- en 
ontwerptheorie, typologie.
 
Het seminarie stedenbouw is het scharnierpunt tussen onderzoek en onderwijs. Het bureau 
sluit binnen de speerpunt ‘beeld en ontwerp’ aan op het onderzoeksdomein herbestemming, 
maar interpreteert dit vanuit transformatieprocessen als permanente wisselwerking tussen tijd 
en ruimte. Dit thema wordt verder uitgewerkt in een vijftal onderzoekslijnen waarin de student 
met zijn scriptie een persoonlijk onderzoekstraject kan uitwerken. Het onderzoeksdomein 
universal design wordt in zijn stedenbouwkundige aspecten verkend in een korte workshop 
binnen het seminarie of via specifiek begeleide scripties. 
Binnen het fundamenteel en projectgericht onderzoek opereert het bureau stedenbouw in 
het ruime vakgebied van de stedenbouw en gaat hierin verder dan het specifieke vakdomein 
van de architect. Het onderzoek dat nauw aansluit bij dat van de onderzoeksgroep ‘mapping/
modelling urban space’ (zie verder Onderzoek p…..) kan de opleiding inspireren en inhoudelijk 
verrijken, terwijl de gestructureerde studie van het vakdomein in functie van het aspect 
opleiding, op haar beurt het onderzoek ondersteunt. 
Door praktijkgerichte casussen en projectonderzoek evenals door een permanent opvolgen 
van de ontwikkelingen in de stedenbouwkundige praktijk blijft het bureau stedenbouw nauw 
aansluiten bij het werkdomein van de architect en de stedenbouwkundige. 
Voor architecten in opleiding geven de studie van de ruimte als contextueel kader en de 
band met de praktijk een interessante opstap voor verdere studies in de stedenbouw of een 
architectenpraktijk met een sterke bekommernis voor onze leefomgeving.
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Bureaus

Ontwerp: Joeri clement

Ontwerp: Pieter Vercampt, Michel Servaes, Esther noben en Detlef andries
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4 bureaus 

Around the studio at the centre, the department is organised into four bureaus: imagery, 
construction science, culture and urban development. On the basis of its own mission, each 
bureau contributes to the course and organises its own seminar in the master’s study.
Imagery: The senses and communication - the materialisation of the imagination 
The imagery bureau is responsible for the creative dimension of the curriculum and focuses 
on intuitive and sensitive aspects. Materials, manual design techniques, and digital 
design and presentation techniques are dealt with during the bachelor’s course of study. 
The master’s imagery seminar emphasises the architectural realisation in the material 
environment and works on the basis of a relationship between the free arts, the decorative 
arts and architecture. It works with the concrete material in an expressive, investigative and 
visually communicative way.
Construction science: Stability, structure and construction physics with regard to durability
The construction science bureau provides the positive, scientific and technical support for 
designing, and does this in a creative way. This occurs in basic courses in the bachelor years 
and practically in the studio. In the master’s study, the bureau also discusses management 
and law. The construction science seminar deals with the research domain purpose-altering 
renovations on the basis of the element durability. Analysed projects are archived in a 
databank for the sake of students who are working on theses and final projects. The bureau is 
closely connected with the research group energy and comfort. 
Culture: Conceptually creative – socially engaged – cultural research 
This bureau offers the basic bachelor’s course cultural sciences. It deals with the disciplines: 
cultural and art philosophy, art and architectural history, architectural theory, and methodology 
of the cultural sciences from a contemporary, post-modern perspective. Special attention is 
given to the socially engaged aspect of the design process. The research impulse that the 
bureau encourages in design education is developed in the master’s seminar. The seminar 
itself is an academic research community in operation. Its activities are directed toward 
publishable output. There is co-operation with the research group DAAD (Democracy and 
Architecture, Architecture and Democracy).
Urban development: People in a context of time and space
The urban development bureau views space as being in an on-going process and as 
something that is continually in a relationship with people. The limiting space and time 
framework is the context. Attention is also given to life styles and human behaviour, to the 
fabric of the environment and to the typology of buildings. The master’s seminar for urban 
development, as the pivot point between education and research, relates to the research 
domain, purpose-altering renovations, but interprets this on the basis of transformation 
processes. Universal design is also explored. The urban development bureau’s own research 
is closely related to that of the research group ‘mapping/modelling urban space’ (see below). 
The bureau and the seminar engage in work on practice-oriented cases and project research. 
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Ontwerp: laura Spelier
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5 onderzoek

Vier onderzoeksgroepen — DAAD, Energy and Comfort, Mapping/Modelling Urban Space, 
Universal Design —ontwikkelen het onderzoek aan de opleiding architectuur. Zij maken deel 
uit van het overkoepelende onderzoeksinstituut ArcK. Naast die vier onderzoeksgroepen 
ontwikkelt de opleiding architectuur nog eigen ontwerpend onderzoek binnen de masterstudio. 
In dezelfde geest van het onderzoekend ontwerpen reikte de opleiding voor het eerst in haar 
geschiedenis een eredoctoraat uit.

5.1 architecture, art and design Research institute - arck

ArcK is het onderzoeksinstituut voor de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur 
en beeldende kunst. Het centraliseert, coördineert en stimuleert het onderzoek in het 
departement architectuur, interieurarchitectuur en beeldende kunst van de PHL University 
College. De speerpunt van het onderzoek is ‘beeld en ontwerp’. Wetenschappers van diverse 
disciplines evenals beeldende kunstenaars en ontwerpers zelf zijn actief in verschillende 
predoctorale, doctorale of postdoctorale onderzoeksprojecten. Het onderzoek ‘beeld en 
ontwerp’ ontwikkelt zich in de vier onderzoeksgroepen van de opleiding architectuur rond de 
onderzoeksdomeinen ‘universal design’ (‘ontwerpen voor iedereen’) en ‘herbestemming’. 
De vier onderzoeksgroepen geven aan die domeinen een concrete inhoud via hun 
onderzoeksprojecten.

www.arck.phl.be

onderzoek

Ontwerp: Wout Sorgeloos
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5.2 onderzoeksgroepen

daAD

Coördinator: DR. SYlVain DE BlEEcKERE, PHD

De naam DAAD betekent ‘democratie en architectuur, architecture and democracy’. De 
onderzoeksgroep onderbouwt de culturele, conceptuele en maatschappelijk geëngageerde 
dimensies van het architecturaal ontwerpproces. Architectuur is en blijft in wezen een 
mensbetrokken activiteit die zich afspeelt binnen een culturele en maatschappelijke 
context. Architectuur heeft zowel theoretisch als praktisch haar fundamenten in het verleden 
ontwikkeld in een niet-democratische samenleving. Het onderzoek naar de complexe relatie 
tussen het cultuurfenomeen architectuur en de bestaande democratische samenleving in 
ontwikkeling leidt tot vernieuwende architecturale concepten, ondersteunt noodzakelijke, 
maatschappelijke debatten en draagt bij tot een wezenlijke mentaliteitsverandering bij 
architecten, beleidsverantwoordelijken en mondige burgers. DAAD ontwikkelt predoctorale, 
doctorale en postdoctorale onderzoeksprojecten met een mens- en cultuurwetenschappelijke 
input. Het betreft het democratische denken van John Dewey, Hannah Arendt, Karl Jaspers en 
Jurgen Habermas; Friedrich Nietzsches filosofie van het leven, Otto Bollnows fenomenologie 
van het wonen en het concept van de conviviale samenleving van Ivan Illich. 

POstDOctOrAAL OnDerzOek vAn dr. sylVain de BleeCkere, PHD
De 3G-Woning als woonparadigma 

Het onderzoek handelt over de 3G-Woning of de 
driegeneratiewoning. Zij is een modus van levenslang wonen. 
Veroudering van de bevolking, toename van alleenstaanden 
met het probleem van eenzaamheid en de nood aan een 
sociaal weefsel, de nood aan een actieve solidariteit tussen 
de generaties, de nood aan het actief inschakelen van 
vrijwilligers, die hedendaagse fenomenen vragen een nieuwe 
wijze van (denken over) samenwonen. Ondersteund door 
een theoretisch-conceptueel luik over het conviviale wonen 
ontwikkelt het onderzoek via de methode onderzoekend 
ontwerpen de 3G-Woning als een nieuw woonparadigma in 
een democratisch wordende maatschappij. Het onderzoek 
kadert direct in het onderzoeksdomein Universal Design en is 
verankerd in het onderzoekend ontwerpen binnen de studio 3 
BA (zie p115). 
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DOctOrAAL OnDerzOek vAn peter prinCen, ArcHitect
De creatieve relatie tussen architect en cliënt als ontwerpmodus. 
Een gerichte empirische verkenning vanuit John Dewey’s cultuurfilosofie.

Vanuit het radicaal democratisch denken van de Amerikaanse filosoof John Dewey kunnen 
we de inherent publieke dimensie van architectuur als bepalend voor de eigenheid van 
de discipline beschouwen. In zijn werk heeft Dewey het begrip democratie consequent 
doorgedacht naar alle domeinen van de samenleving en de continuïteit ervan met de 
alledaagse ervaringen van de burgers in die samenleving onderzocht. Op de microschaal 
van het creatieve ontwerpproces verschijnt deze publieke dimensie als de fundamentele 
inzet van de relatie tussen architect en cliënt. Verstrengeld in alledaagse processen van 
betekenisgeving ontwikkelt zich in het ontwerpproces tussen architect en cliënt een creatieve 
ruimte waar traditionele modellen zoals de architect-als-kunstenaar en de architect-
als-technicus grotendeels aan voorbij lijken te gaan. Dit onderzoek wil daarom (1) een 
conceptueel model ontwikkelen van een creatieve relatie tussen architect en cliënt op basis 
van John Dewey’s cultuurfilosofie en (2) vanuit dit model een gericht empirische verkenning 
van deze relatie uitvoeren in termen van de strategieën, tactieken en instrumenten die de 
architect ontwikkelt in relatie tot de cliënt op de microschaal van het creatieve ontwerpproces. 

DOctOrAAL OnDerzOek vAn roel de ridder, ArcHitect
Herbestemming van niet-geklasseerde, neogotische kerkgebouwen

Het onderzoek is gericht op de uitwerking van een nieuw model voor de herbestemming van 
niet als monument erkende parochiekerken. Het kerkgebouw verliest haar oorspronkelijke 
functie niet, maar krijgt er een ruimer ingevulde publieke ruimte en een woonfunctie bij. Die 
aanpak krijgt de naam ‘conviviaal model’. De bisdommen noch de verschillende overheden 
kunnen vandaag een draaiboek voor de herbestemming van kerkgebouwen voorleggen. Er 
is vanuit verschillende hoeken vraag naar grondig onderzoek in deze complexe materie. De 
verschillende stakeholders (de bisdommen, monumentenzorg, de overheden, architecten 
en gemeenschappen), met telkens hun standpunten inzake herbestemming komen aan 
bod. Het eigenlijk model is zowel cultuurfilosofisch als architectuurtheoretisch gefundeerd. 
Naast de uitgebreide bronnenstudie transponeert het onderzoek het conviviale model naar 
een praktijkvoorbeeld: een bestaande neogotische kerk. Ontwerpmatig onderzoek van die 
casestudy brengt het model in een cyclisch proces van bijsturing. Uiteindelijk resulteert dat 
alles in tools voor zowel architecten die te maken krijgen met leeglopende parochiekerken, als 
voor lokale gemeenschappen die willen overgaan tot herbestemming van hun kerkgebouw. 

onderzoek
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PreDOctOrAAL OnDerzOek vAn iwert BernakiewiCz, ArcHitect 
Schetsontwerp als proces 

Iwert Bernakiewicz werkt aan een onderzoeksproject rond het schetsontwerp vanuit zijn 
ervaring als architect bij Jo Coenen & Co in Maastricht (NL) waar hij in een tiental jaren 
doorgroeit tot projectarchitect. Hij was nauw betrokken bij de restauratie en herbestemming 
van het hoofdkantoor van de ON-mijnen van Dirk Roosenburg te Heerlen en de Bibliotheek te 
Amsterdam. Hij is in het bureau van Jo Coenen ook betrokken bij de redactie en organisatie 
van verschillende publicaties en tentoonstellingen. Als onderzoeker-architect is hij nog 
verbonden aan ®MIT (TuDelft, NL) vanuit zijn praktijkervaring met herbestemmingprocessen. 
Zijn onderzoek over het schetsontwerp situeert zich direct in de speerpunt ‘beeld en ontwerp’. 
Architectuuronderwijs is ontwerponderwijs. Elk ontwerp is een creatief proces, maar zelden 
wordt dit geanalyseerd of beoordeeld. Het onderzoek handelt over de eerste fase van het 
ontwerpproces: het schetsontwerp. Dit is het proces van het moment van ontvangst van 
opdracht (probleemstelling) tot de eerste presentatie naar de opdrachtgever. Deze eerste 
zoektocht wordt onderzocht aan de hand van een casestudy en een onderzoek op basis van 
bestaande literatuur en gegevens. Die initiële fase van het ontwerpproces wordt hier voorwerp 
van studie omdat ze dicht bij het ontwerpproces van de student staat. Directe externe 
factoren spelen nog een beperkte rol. Het ontwerpproces blijft binnen de grenzen van de 
geest van de ontwerper(s). Het onderzoek wil inzicht verwerven in het schetsontwerpproces 
aan de hand van een casestudy waarbij een analyse van de verschillende ontwerpstrategieën 
onderling gepresenteerd en afgewogen wordt. De casestudy behandelt het ontwerpproces van 
vier architectenbureaus die deelnamen aan de Open Oproep voor een nieuw gebouw voor de 
opleidingen kunsten van de PHL University College.
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Ontwerp: iwert Bernakiewicz

Ontwerp: iwert Bernakiewicz
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energy and coMfort

Coördinator: GRiET VERBEEcK, DR. iR-aRcH.

De onderzoeksgroep vertrekt van de Europese en zeker ook Belgische situatie van een 
verouderd bouwpatrimonium én het groeiende bewustzijn van de noodzaak om op een 
duurzame wijze om te gaan met nieuwe en bestaande gebouwen. Het groep onderzoekt in deze 
context wat duurzame architectuur inhoudt voor duurzame gebouwen en voor de duurzame 
herbestemming van het bestaande patrimonium. Maar hoewel het begrip ‘duurzaam bouwen’ 
te pas en te onpas wordt gebruikt, betekent dit nog niet dat in de praktijk duurzaam bouwen 
gemeengoed is geworden, eerder integendeel. De missie van de onderzoeksgroep is bijdragen 
tot het wetenschappelijk onderbouwen van een aantal aspecten van duurzaam bouwen, met 
name comfort, binnenluchtkwaliteit, energiegebruik, emissies en levenscyclusanalyse van 
gebouwen; het vergroten van de kennis over prestaties van duurzame gebouwen in de praktijk 
versus de theoretisch verwachte prestaties; het overbrengen van deze kennis naar betrokkenen 
bij het proces van duurzame architectuur, zowel professionelen die reeds in de praktijk staan, 
studenten architectuur en interieurarchitectuur alsook in beperktere mate gemeentelijke 
ambtenaren en bouwheren. De uitbouw van deze missie gebeurt aan de hand van zowel 
doctoraatsonderzoek als beleidsondersteunend onderzoek voor de overheid en dienstverlenend 
onderzoek voor bedrijven. Ook onderzoekswerk door masterstudenten in het kader van hun 
masterproef wordt geïntegreerd in het lopend onderzoek binnen Energy and Comfort. 

POstDOctOrAAL OnDerzOek vAn griet VerBeeCk, Dr. ir-ArcH.

Het onderzoek van Griet Verbeeck ligt in het verlengde van haar doctoraat dat ze in 
2007 met succes heeft behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven: Optimisation of 
extremely low energy residential buildings. Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling 
van een methodologie die de optimale combinaties van passieve (gebouwschil) en actieve 
(installaties) maatregelen bepaalt voor (extreem) lage energie- en pollutiewoningen. Zowel 
energiegebruik, energiebesparing als milieu-impact en kosten zijn in rekening gebracht 
binnen de randvoorwaarden voor thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit en wettelijke 
vereisten voor de energieprestatie van gebouwen. De optimalisatiemethodologie combineert 
geavanceerde evolutionaire multi-objectieve optimalisatietechnieken, levenscyclusanalyse 
en kosten-batenanalyse en past dit toe op het niveau van gebouwen als geheel. Vertrekkend 
van niet-geïsoleerde referentiewoningen verloopt het optimalisatieproces in twee fasen. Eerst 
wordt de netto energievraag geminimaliseerd door optimalisatie van de gebouwschil. In een 
tweede fase worden dan de meest optimale installatietechnieken gezocht om aan deze zeer 
lage energievraag te voldoen. De ontwikkelde methodologie is gebruikt om de rendabiliteit van 
energiebesparende investeringen in nieuwe en bestaande Brusselse gebouwen te evalueren 
en om optimale concepten voor extreem lage energie- en pollutiewoningen te ontwikkelen 
voor Vlaanderen. Ook is met deze methodologie de economisch meest optimale combinatie 
van bouwkundige en installatietechnische maatregelen afgeleid, alsook een logische 
hiërarchie van energiebesparende investeringen.
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DOctOrAAL OnDerzOek vAn roBreCHt keersmaekers, Dr. ir.
Optimization and integration of geo-electrical techniques as a non-destructive 
assessment for masonry structures 

Robrecht Keersmaekers beëindigde in 2008 aan de Katholieke Universiteit Leuven met 
succes zijn doctorale studie over de geo-elektrische technieken uit de geofysica die werden 
aangepast voor gebruik als een niet-destructieve techniek voor het in situ onderzoek van 
historisch metselwerk. Theoretische beschouwingen en numerieke modellering hebben 
aangeduid hoe ze omgebouwd konden worden om op metselwerk gebruikt te worden. Daarna 
werden ze verder ontwikkeld en getest in het laboratorium, en uiteindelijk toegepast op 
historisch metselwerk in situ in twee restauratieprojecten. Het onderzoek toont duidelijk aan 
dat het geo-elektrisch onderzoek van metselwerk een geschikt, niet-destructief middel aan 
het worden is voor de diagnose van een beschadigde structuur, om de nood aan restauratie te 
beoordelen en om de efficiëntie van consolidatie-injecties te controleren.

onderzoek

Ontwerp: Robrecht Keersmaekers
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DOctOrAAL OnDerzOek vAn lieVe weytjens, ArcHitect
Onderzoek naar een evaluatiemethode voor de beoordeling van de duurzaamheid van een 
architecturaal ontwerp vanaf de vroege ontwerpfase (DESUSA-methode | DEsign SUpport for 
Sustainable Architecture)

Het doctoraatsonderzoek ontwikkelt een elektronisch hulpmiddel dat het creëren 
van duurzame architectuur stimuleert tijdens de ontwerpfases. Nadruk ligt hierbij op 
energiegebruik en thermisch comfort. Via feedback tijdens het ontwerpproces kan het ontwerp 
zo vroeg mogelijk verbeterd worden. De tool moet daarom toepasbaar zijn van bij het eerste 
schetsontwerp tot aan het uitvoeringsontwerp en moet op elk moment feedback geven aan 
de ontwerper over de energetische en comfortkwaliteit van het gebouw. Deze evaluatie is 
niet restrictief, maar respecteert de ontwerpvrijheid van de ontwerper. Het onderzoek wordt 
opgebouwd in vier fasen: eerst wordt het ontwerpproces van concrete ontwerpen ontrafeld 
om de betrokken ontwerpparameters en hun moment van voorkomen in het ontwerpproces 
te identificeren. Daarna worden bestaande tools geëvalueerd op hun sterke en zwakke 
punten. In een derde fase worden nieuwe evaluatietests en onderliggende rekenmodules 
opgesteld waarmee een ontwerp zal geëvalueerd worden. Als laatste stap wordt de grafische 
patronentaal ontwikkeld waarmee de feedback gepresenteerd wordt. 

Ontwerp: lieve Weytjens
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POstDOctOrAAL OnDerzOek vAn ronny de meyer, Dr. ArcH., 
in sAmenwerking met mArc knAPen, ir-ArcH.
De e-bouwaanvraag

Het onderzoek situeert zich op het vlak van de digitale tekening als drager van informatie 
zodat het de domeinen architectuur en informatica omvat. Ondanks actuele digitalisering 
op allerlei gebieden, gebeurt opmaak, indienen en controle van bouwaanvraagdossiers 
(stedenbouwkundige vergunning) nog steeds op een ‘papieren’ drager. Ontwerpers en 
administratie dienen een ontwerp te controleren aan de hand van een tekening die hen 
ter beschikking gesteld wordt op papier. Dit gegeven is tijdrovend, niet a priori foutloos 
en biedt bij een negatief controleresultaat tijdens ontwerp of na indiening bij de overheid 
geen mogelijkheid tot terugkoppeling. Met digitale bouwaanvraag wordt meer bedoeld 
dan het louter aanleveren van een tekening in een digitaal dwg- of pdf-formaat. Dit sluit 
misschien de papieren drager uit, maar remedieert niet de hoger geschetste problematiek. 
Recente evoluties in commerciële software tekenpaketten naar BIM (building information 
modeler) maken dat tekeningen niet meer digitaal opgebouwd worden als een compositie 
van lijnen op een vlak (al dan niet 2dimensioneel of 3dimensioneel), maar als een geheel 
opgebouwd uit zogenaamde ‘intelligente’ objecten. Deze potentieel beschikbare informatie 
is niet zonder meer uit deze softwarepaketten te exporteren. De meeste commerciële 
software CAD-paketten bevatten actueel wel een zogenaamde IFC-export plug-in; waar 
IFC staat voor International Foundation Classes. Dit is een in samenwerking met de IAI 
of International Association for Interoperability ontwikkelde digitale standaard die toelaat 
op een gestandaardiseerde manier alle onderdelen van een gebouw en hun geometrie te 
beschrijven. Op basis van dit IFC-data-formaat kan er een koppeling gemaakt worden tussen 
digitale tekeningen van een gebouw (zowel in schetsformaat als in uitvoeringsformaat) en 
simulatiesoftware die deze ontworpen gebouwen analyseert op hun thermische, akoestische 
en andere prestaties. De problematiek wordt op Vlaams niveau voor architectuur-ontwerpers 
steeds meer en meer uitgebreid met prestatienormen van gebouwen naast reeds geldende 
stedenbouwkundige en gemeentelijke bouwverordeningen: een thermische prestatienorm, 
een akoestische prestatienorm, een glasbreuknorm, afvalwaterbeheer enzovoort. Normen 
in verband met brandvoorkoming- en bestrijding, toegankelijkheid van gebouwen bestaan 
reeds. Er dient expliciet opgemerkt dat controle door de overheid overlapt met controle door 
de ontwerper van zijn gebouw in ontwerp: in die zin viseert dit onderzoeksproject zowel de 
ontwerpfase als de vergunningsfase door de overheid. 

onderzoek
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MaPPIng/ModeLLIng urban SPace

Coördinator: OSWalD DEViScH, DR. iR-aRcH. En STEDEnBOuWKunDiGE

De onderzoeksgroep concentreert zich op ruimtelijke transformatieprocessen: hoe 
onze omgeving, al dan niet gepland, verandert doorheen de tijd. De specifieke focus 
van het onderzoek ligt enerzijds op het in kaart brengen van de impact van ruimtelijke 
transformatieprocessen (mapping), en anderzijds op de ontwikkeling van instrumenten 
om deze processen te sturen (modelling). Mapping veronderstelt niet enkel het in kaart 
brengen van de fysieke impact van transformatieprocessen (i.e. hoe onze omgeving feitelijk 
verandert), maar ook het in kaart brengen van de sociale impact (i.e. hoe het gebruik 
van en het gedrag in onze omgeving feitelijk verandert) en de cognitieve impact (i.e. hoe 
de beleving en verbeelding van deze processen verandert). Een belangrijk uitgangspunt 
bij dit in kaart brengen is het inzetten van locatie- en mediatechnologie, zoals GPS, PDA, 
RFID, en de toepassingen die hierdoor mogelijk worden, zoals location tagging, lifelogging, 
realtime sensing, en crowd sourcing. Modelling veronderstelt niet enkel het ontwikkelen van 
instrumenten op maat van planners en stedenbouwkundigen, maar ook op maat van de 
gebruikers van deze omgeving; op zoek dus naar een vorm van zelfbestuur. Ook hier staat het 
inzetten van locatie- en mediatechnologie centraal, als middel om derden over een proces of 
ingreep te informeren (of hiervan bewust te maken), om een (plannings)proces te doorlopen 
(i.e. te communiceren met betrokken partijen), of om vat te krijgen op (en te experimenteren 
met) ruimtelijke processen. De groep ontwikkelt naast dienstverlenende projecten in relatie 
tot beleidsondersteunend onderzoek de volgende onderzoeksprojecten.
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POstDOctOrAAL OnDerzOek vAn oswald deVisCH, Dr. ir-ArcH. 
en steDenbOuwkunDige

Het postdoctoraal onderzoek ligt in de lijn van het doctoraal onderzoek dat Oswald Devisch 
in 2008 met succes behaalde aan de Technische Universiteit Eindhoven, Nederland. 
De titel: In Search of A Complex System Model – The Case of Residential Mobility. Een 
stedenbouwkundig plan wordt zelden bewoond zoals het bedacht is. Bewoners hebben 
immers hun eigen verlangens, verwachtingen en levenspatronen die zelden samen te vatten 
zijn in algemene ontwerprichtlijnen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat er binnen deze 
veelheid toch wetmatigheden optreden: zo zouden huishoudens meestal verhuizen binnen de 
grenzen van hun eigen woningmarkt, zouden jongeren meer verhuizen dan ouderen enzovoort. 
Op basis van deze wetmatigheden kunnen nu computermodellen ontwikkeld worden, die 
bijvoorbeeld het vestigingsgedrag van bepaalde actoren in een afgelijnd plangebied simuleren. 
Een dergelijk model zou het mogelijk maken voor stedenbouwkundigen om hun ingrepen 
te evalueren en zo nodig af te stemmen op een specifieke doelgroep. Binnen het doctoraal 
onderzoek is een computermodel ontwikkeld dat het verhuisgedrag van individuele bewoners 
simuleert. Elk gemodelleerd individu heeft een eigen levensstijl, een (onvolledige) kennis 
van zijn omgeving, en toekomstbeeld, op basis waarvan het individu dan verhuisbeslissingen 
maakt. Door deze individuen nu met elkaar te confronteren ontstaat een complex systeem, 
dat inderdaad in staat is om wetmatigheden die ook in de werkelijkheid voorkomen te 
simuleren. 

onderzoek

Foto: Oswald Devisch
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DOctOrAAL OnDerzOek vAn simona sofronie, ArcHitect 
A research on the use of Ubiquitous Urban Games to generate Mental Maps

Het opzet van het onderzoek is het ontwikkelen van een toolbox die toelaat te visualiseren 
hoe mensen een ruimtelijke omgeving gebruiken, beleven en verbeelden; met andere woorden 
een toolbox die mentale kaarten kan genereren. Het innoverende aan dit onderzoek is dat 
het gebruik maakt van recente ontwikkelingen binnen de locatie- en mediatechnologie, meer 
precies van recente ontwikkelingen binnen ‘ubiquitous gaming’. De stelling is dat ‘ubiquitous 
games’ ingezet kunnen worden om mentale kaarten te vatten en te verbeelden. Het opzet 
van het onderzoek is het valideren van deze stelling door een ‘ubiquitous urban game’ te 
ontwikkelen en toe te passen binnen een afgelijnde stedelijke context.

PreDOctOrAAL OnDerzOek vAn yVonne kneVels, inDustrieeL OntwerPer
Observatiemethodes voor de architecturale plek

Architecten beschikken over een uitgebreid instrumentarium aan methodes om de kwaliteiten 
van een architecturale plek in kaart te brengen. Toch blijft de verkregen informatie in veel 
gevallen eenzijdig functioneel. Wat typisch ontbreekt is een multizintuiglijke lezing, het 
resultaat van een persoonlijke en fysieke interactie met de plek. Het doel van dit onderzoek 
is om methodes voor een dergelijke interactie te ontwikkelen. Het vertrekpunt is het werk 
van een reeks beeldend kunstenaars en hun omgang met landschap en stedelijke ruimtes. 
Centraal staat de filosofie van de situationisten, opgebouwd rond concepten als détournement 
en dérive. De aanpak van deze kunstenaars wordt uitgeprobeerd en in een afgeleide vorm 
toegepast op schaal van een gebouw en gebouwcomplex. De ontwikkelde methodes worden 
uiteindelijk getest met studenten tijdens oefeningen beelding.

Foto: Yvonne Knevels
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unIverSaL deSIgn

Coördinator: HuBERT FROYEn, DRS. En aRcHiTEcT

De onderzoeksgroep Universal Design (UD) of Design for All werkt consequent en systematisch 
aan de uitwerking van het onderzoeksdomein universal design. Het groep definieert haar 
studieobject als integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen – ook voor mensen met 
permanente, tijdelijke of situationele fysieke en / of mentale beperkingen. De ultieme 
doelstelling van de groep is de stapsgewijze en systematische eliminatie van handicapsituaties 
in mensgemaakte omgevingen. De groep ziet UD als het nieuw ontwerpparadigma dat een 
academisch en professioneel antwoord construeert op de fundamentele verschuiving van de 
medische perceptie van menselijke handicaps in de richting van een omgevingsgerelateerde 
perceptie van handicapsituaties. 

DOctOrAAL OnDerzOek vAn HuBert froyen, Drs., ArcHitect
Universal Design. Systematische eliminatie van handicapsituaties in de gebouwde omgeving.

Het onderzoek dat de groep ontwikkelt ligt in de lijn van het doctoraal onderzoek dat Hubert 
Froyen aan de UGent, faculteit ingenieurswetenschappen ontwikkelt. Zijn doctoraatsonderzoek 
schetst een algemeen kader voor universal design. Het analyseert de randvoorwaarden voor 
dit nieuwe ontwerpparadigma binnen de ontwerpwetenschappen. Na grondig onderzoek van 
het concept en de sociale, academische en professionele context, wordt een specifieke 
methodologische benadering uitgewerkt, voor operationalisering binnen de praxis van 
ruimtelijke besluitvorming en van architectonisch ontwerpen. Universal Design Patterns 
vormen de kernelementen van de methodologische benadering, naast empirisch onderzoek, 
simulaties, en integratie van gebruikers/experts in collectieve ontwerpprocessen, integrale 
kwaliteitsbewaking en Post Occupancy Evaluation (POE). Het onderwijs en het onderzoek in 
Universal Design worden beschouwd als de primaire bouwstenen voor de uitbouw van een 
rijke academische en professionele cultuur en traditie ter ondersteuning van het nieuwe, 
universal design ontwerpparadigma.

onderzoek
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DOctOrAAL OnDerzOek vAn jasmien Herssens, ArcHitect 
en LicenciAAt ArcHitectuurwetenscHAPPen
Onderzoek naar haptische ontwerpparameters voor architecten door middel van inzichten 
van mensen met congenitale blindheid in de beleving van woonomgevingen. 

Het onderzoek, gesteund door ‘Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie 
in Vlaanderen’ (IWT-Vlaanderen), situeert zich binnen de disciplines architectuurtheorie en 
ontwerpmethodiek. Enerzijds wordt architectuur vandaag voornamelijk visueel gepraktiseerd. 
Architecten denken, dromen en creëren visueel waardoor de multisensoriële beleving van 
de gebouwde omgeving vaak onvoldoende aandacht krijgt. Daarnaast vraagt de relatief 
recente ontwerpbenadering universal design om geëxploreerd te worden. UD ijvert voor meer 
mensgericht ontwerpen en stuurt aan op de implementatie van kennis van gebruikersexperts 
doorheen het ganse ontwerpproces. Mensen met aangeboren blindheid blijken de ideale 
gebruikersexperts te zijn voor het verkennen van de multisensorialiteit in de gebouwde 
omgeving. Door onderzoek te doen met en over mensen die aangeboren blind zijn willen 
we inzicht verwerven in de haptische beleving van gebouwen en ruimtes. Enerzijds wil 
het onderzoek een bijdrage leveren tot UD om te komen tot het definiëren van haptische 
ontwerpparameters als tools voor architecten om tijdens het ontwerpproces reeds rekening te 
houden met meer multisensorialiteit. Daarnaast wordt het hedendaagse architectuurdiscours 
kritisch in vraag gesteld, en wordt onderzocht welke haptische ontwerpparameters kunnen 
bijdragen tot een meer multisensoriële architectuurbeleving voor iedereen. 

DOctOrAAL OnDerzOek vAn eVelien VerdonCk, ArcHitect
Universal Design in de ontwerppraktijk: een onderzoek naar de mogelijkheden van UD Patterns 
als model en ondersteuning voor integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen.

Het doctoraatsonderzoek sluit aan bij het doctoraal onderzoek van Hubert Froyen en het 
legt bovendien de band met de architectuurpraktijk door de ontwikkeling van een prototype 
voor een nieuw UD ontwerpinstrument. Binnen het nog relatief recente onderzoeksdomein 
werd tot nu toe de focus meestal gelegd op het ontwikkelen van een algemeen theoretisch 
en methodologisch kader, eerder dan op de concrete toepassing van het UD-paradigma in 
de ontwerppraktijk. Het doel van UD Patterns is om ontwerpers een werktuig aan te bieden 
om de bindende prescriptieve normen en wetten te overschrijden, en ‘meer universeel’ 
te ontwerpen op basis van duidelijke performance eisen (descriptief). De afwezigheid van 
standaardoplossingen en prescriptieve eisen geven de ontwerper de mogelijkheid om 
zijn eigen creatieve oplossing te bedenken. Hij wordt hierbij geleid door de inventaris van 
‘conflicts’, die een accurate omschrijving geven van de gewenste ‘performance’ van het 
ontwerp, en tentatieve, empirisch gefundeerde ‘resolutions’.
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uD wOOnLAbO

De onderzoeksgroep groep werkt mee aan het project UD, een uniek initiatief in Vlaanderen 
van Woonlabo PHL en vzw TGB / ENTER (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid). De 
voormalige conciërgewoning en nevenruimten – gelegen naast de vroegere Provinciale School 
voor Vroedvrouwen, op de huidige PHL Campus, Departement Gezondheidszorg – krijgen een 
herbestemming tot demonstratieproject met betrekking tot aanpasbaar bouwen/aangepast 
wonen en universal design. Deze woning, gebouwd in 1913, is een typische stadswoning 
gelegen bij het centrum van Hasselt, aan de ‘Groene Boulevard’. Het UD Woonlabo zal 
zowel publiek opengesteld worden voor informatie en demonstratie, als faciliteiten bieden 
voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en voor educatieve initiatieven. Middelen 
voor realisatie zullen komen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-
programma voor Vlaanderen 2007-2013), de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Limburg 
en de Stad Hasselt. De realisatie is voorzien voor einde 2010.

onderzoek
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5.3 onderzoek masterstudio

Coördinatoren: GuY clEuREn, aRcHiTEcT En lanDScHaPSaRcHiTEcT; JO BERBEn, aRcHiTEcT

De masterstudio ontwikkelt een eigen onderzoeksparcours in onderzoekend ontwerpen. 
De studio schrijft zich daarmee in in het academiseringstraject van de opleiding. Het 
onderzoeksthema is ‘grenzen en overgangen’. Zowel stedenbouwkundig, morfologisch, 
typologisch alsook programmatisch tast de masterstudio grenzen af en onderzoekt wat 
ermee kan gebeuren: afzetten tegen en/of opzoeken en een spanningsveld creëren. 
Via dit onderzoekend ontwerpen ontstaan er nieuwe grenszones met mixed-used 
programma’s. Binnen het onderzoeksdomein herbestemming onderzoekt de masterstudio de 
organisatorische, bouwkundige grenzen en de inhoudelijke grenzen van gebouwen af. Voor 
de periode 2008-2012 werkt de masterstudio in de Euregio, met name in de Maasstreek. 
Die bestaat uit een bundeling van grenzen, zowel landschappelijk, stedenbouwkundig, en 
ruimtelijk, dit laatste beschouwd vanuit de aspecten functionaliteit en toegankelijkheid. De 
landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied werd in het verleden 
niet gestuurd. De Maasstreek is globaal te omschrijven als een landelijk gebied met kleine 
nederzettingen. Landbouw is de bijna enige bedrijvigheid. Het gebied is niet overzichtelijk 
en moeilijk ontsloten. Het gebied is versnipperd in de lengterichting, daarbij komt nog het 
overstromingsgevaar. Zonder een ruimtelijke visie in de toekomst zal de verrommeling van het 
gebied zich doorzetten en zullen potenties ervan onbenut blijven.  
Het onderzoek brengt nieuwe inzichten voort omtrent het (meervoudig) gebruik van de 
Maasstreek. De opgave is een beter (duurzaam) evenwicht zoeken tussen bestaande 
belangen en andere mogelijkheden in deze streek. Een verantwoord hergebruik van dit 
bijzonder landschap en een goede ontsluiting via het Spartacusplan kunnen van het gebied 
een aantrekkelijke tussenzone maken en een verbinding (STapSTenen-Stad) tussen West- 
en Oost-Limburg tot stand brengen. Het onderzoeksthema richt zich op het verleggen van 
grenzen, het zoeken van overgangszones, het opheffen van barrières, het aanbrengen van 
betere relaties, het streven naar transparantie, het verschalen van de ruimten enzovoort. 
Daarnaast zijn afbakening, zonering en beëindiging belangrijke sleutelwoorden. Het 
onderzoeksthema beperkt zich niet tot enkel de ruimtelijke dimensies, maar omvat ook alle 
ontwerpniveaus en alle aspecten van de architectuur, zoals landschap, stedenbouw, visueel, 
ruimtelijk, klimaat, interieur/exterieur, gebruik, programma, typologie, economie, bouwkundig, 
beschutting, huid, routing, structuur, materialen enzovoort.

Ontwerp: lio cools
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5.4 doctoraat honoris causa 
 voor em. prof. dr. Christopher alexander

promotor: DR. SYlVain DE BlEEcKERE, PHD

Copromotor: HuBERT FROYEn, DRS. En aRcHiTEcT

De viering van het zevende lustrum van de universiteit Hasselt op de Dies Natalis van 
28 mei 2008 was voor de opleiding architectuur een historische dag. Voor het eerst in 
haar geschiedenis kon de opleiding in naam van de associatiefaculteit architectuur en 
interieurarchitectuur van de PHL University College/Universiteit Hasselt een eredoctoraat 
uitreiken. De keuze voor em. prof. dr. Christopher Alexander was voor de opleiding ook 
een statement. Dat was het onderwerp van de laudatio die voorafging aan uitreiking van 
het eredoctoraat. Naar aanleiding van dit historisch moment organiseerde de opleiding 
ook een internationaal symposium rond het werk van eredoctor Alexander (zie verder 
Internationalisering p. 129) 

cHristOPHer ALexAnDer

Hij werd in 1936 geboren in Wenen (AT) en groeide op in Oxford en in Chichester (GB). Aan 
de University of Cambridge, Trinity College, studeerde hij wiskunde en vervolgens architectuur. 
Na het behalen van zijn doctoraat aan Harvard University (US) was hij van 1963-1994 
professor of Architecture aan het Department of Architecture, University of California, 
Berkeley. Voor zijn proefschrift – later gepubliceerd als het boek ‘Notes on the Synthesis of 
Form’ (1964)  – ontving hij in 1972 de eerste Gold Medal for Research van het American 
Institute of Architects. Van 1967-1994 leidde hij eveneens het Center for Environmental 
Structure (Berkeley, Cal. US), zijn eigen ontwerpbureau en bouwbedrijf. Academicus (UC 
Berkeley,1963-1994) en architect, emeritus professor dr. Christopher Alexander verwierf 
wereldwijde faam door zijn wetenschappelijk onderzoek dat de wortels van menselijke 
ingrepen in de natuurlijke en in de gebouwde omgeving beschouwt en beschrijft als vormen 
van ‘sociale homeostase’, als een veruitwendigen van ‘wisdom of the body’ (Cannon, 1932) 
in hogere fysieke en mentale activiteiten. De 253 stedenbouwkundige en architectonische 
patronen (patterns) die onder leiding van Alexander in de jaren 70 werden ontwikkeld in 
het Center for Environmental Structure, beschrijven empirisch gefundeerde morfologische 
oplossingen voor courante functionele problemen. Alexander publiceerde dit baanbrekend 
onderzoek in A Pattern Language (1977). In dit basiswerk en nadien ook in The Timeless 
Way of Building (1979) en The Nature of Order. An Essay on the Art of Building and the 
Nature of the Universe (2004) onderbouwt hij zijn fundamentele systeembenadering ten 
aanzien van de mensgemaakte omgevingen en het architecturaal ontwerpproces. Zijn 
omvangrijk wetenschappelijk oeuvre inspireert tevens een belangrijke groep onderzoekers 
en professionelen in de disciplines filosofie, wiskunde, fysica, biologie en informatica. Het 
leven en het werk van de wetenschapper en architect-bouwer Alexander wordt uitvoerig 
gedocumenteerd in meerdere films, televisie- en radioprogramma’s. Niet enkel zijn 
experimentele stedenbouwkundige en architectuurprojecten in de Verenigde Staten, Engeland, 

onderzoek
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Oostenrijk, Japan, Mexico, Peru en India, getuigen van zijn internationale bekendheid, maar 
meer nog de publicatie van veertig boeken en honderdvijfentwintig wetenschappelijke artikels, 
met vertalingen in het Duits, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands en Spaans. Christopher 
Alexander werkt ook als academisch en professioneel adviseur voor de nationale overheden 
van India, Israel, Mexico, Noorwegen, Papua, Venezuela en het Verenigd Koninkrijk.

LAuDAtiO

Promotor Sylvain De Bleeckere schreef in nauw overleg met de copromotor Hubert Froyen de 
laudatio. Hij sprak de laudatio uit in het Engels en richtte zich daarbij in naam van de hele 
opleiding rechtstreeks tot de eredoctor.

Zeer geachte professor en eredoctor Alexander,

vandaag is het voor onze associatiefaculteit architectuur en interieurarchitectuur 
een ware feestdag. U bent namelijk de allereerste eredoctor die wij in de 
geschiedenis van onze opleidingen lauweren. Dat doen we op een ogenblik dat 
onze opleidingen zich op een historisch keerpunt bevinden. Met de steun van 
de Universiteit Hasselt bewegen onze opleidingen zich in de rechte lijn naar een 
volwaardige academisch erkenning. Door uitgerekend u hier vandaag te eren, 
plaatsen we onszelf voor een spiegel. Voor ons bent u een spiegelbeeld waaraan 
we onze identiteit als academische opleidingen ontlenen. In uw veelzijdig werk als 
onderzoeker in de architectuurwetenschappen, als professor in de architectuur 
en als praktiserend architect heeft u steeds een academische benadering van 
architectuur voorgestaan die voor onze toekomst zeer relevant is. Daarbij staan 
onderzoek en ontwerp als tweelingen bij elkaar. De vader van die tweeling is in 
uw oeuvre de zeer consequente humane benadering van architectuur. U hebt 
de crisis van het modernisme in de architectuur op een hoogste persoonlijke, 
eigenzinnige en tevens paradigmatische wijze overstegen. Immers uw omvangrijk 
fundamenteel en toegepast onderzoek richt zich op de sociaal-ruimtelijke 
structuren van mensgemaakte omgevingen en op wezenlijke kenmerken van 
ontwerp- en bouwprocessen die leiden tot elegantie, schoonheid en zingeving 
voor alle gebruikers. Onder uw leiding beschreef The Center for Environmental 
Structure in de jaren zeventig 253 stedenbouwkundige en architectonische 
patronen die empirisch gefundeerde morfologische oplossingen voor courante 
functionele problemen aanreiken. Zo is er voor de architectuur een bijzonder 
belangrijk werkinstrument ontstaan waarvan ook onze studenten en oud-
studenten dankbaar gebruik maken. Eveneens inspirerend voor ons is dat u het 
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architectuurontwerp nooit benadert als een op zich staand object. U ziet ieder ontwerp als 
een ingreep in een bestaand en fysiek milieu van mensen zodat u architecturale ontwerpen 
terecht omschrijft als ‘structure preserving transformations’. Die benadering opent vooral voor 
onze onderzoeksdomeinen universal design en herbestemming heel vruchtbare perspectieven, 
en ook het onderzoeksdomein retail van onze opleiding interieurarchitectuur kan heel wat 
inspiratie vinden om binnen de context van de huidige consumptiemaatschappij te komen tot 
een kritische vernieuwing van het retailconcept. Vandaag denken wij veel na over research 
by design. U heeft theoretisch en praktisch het architecturaal ontwerpen benaderd als een 
science-informed art met zijn structurele wortels in de hedendaagse ontwikkelingen in de 
wetenschappen, vooral in de antropologisch georiënteerde disciplines. Langs dat spoor willen 
wij eveneens onze opleidingen verder laten ontwikkelen in de nabije toekomst.
Geachte eredoctor Alexander, u ziet dat wij in ons spiegelbeeld dat u bent, heel veel zien 
waarmee we ons kunnen profileren. Wellicht is dat ook de meest geschikte wijze om u en 
uw erfenis te eren. Ze niet bevriezen maar ze investeren in onze toekomst. U heeft begrepen 
dat ik hier niet in mijn naam heb gesproken, maar in de eerste plaats in naam van mijn 
collega en copromotor Hubert Froyen, uw oud-student, en vervolgens in naam van al mijn 
collega’s, evenals in naam van de Universiteit Hasselt zelf. Door u vandaag dit eredoctoraat 
te overhandigen, danken wij allen u oprecht en spreken wij de wens uit dat u in de jaren die 
komen uw werk nog verder kunt ontwikkelen. Ons spiegelbeeld kan er alleen maar scherper 
door worden. 

Dames en heren, het is een grote eer voor de associatiefaculteit architectuur en 
interieurarchitectuur dat de rector nu het doctoraat honoris causa wil uitreiken aan em. prof. 
dr. Christopher Alexander.

onderzoek
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5 research

Four research groups are part of the umbrella research institute for architecture and the arts 
ArcK for the courses architecture, interior architecture and plastic arts of the PHL University 
College. The spearhead of ArcK’s research is ‘image and design’. It conducts studies in the 
research domains universal design (design for all) and purpose-altering renovations. The 
master’s studio also develops its own designing research on boundaries and convergences 
in the Euregion Meuse-Rhine. In the same spirit, the department has recently awarded an 
honorary doctorate for the first time. This was done in association with the University of 
Hasselt. The laureate was Em. Prof. Dr. Christopher Alexander, architect and instructor, known 
for his doctor’s thesis ‘Notes on the Synthesis of Form’ (1964) and for books such as ‘A 
Pattern Language’ (1977).

1. reSearch grouP daad ‘deMocracy 
  and archItecture, archItecture and deMocracy’ 
This research group supports the cultural, conceptual and social dimensions of the design 
process in the existing democratic society in development. There is important input from 
democratic thinking, the phenomenology of residing and from the concept of a convivial 
society. DAAD is concretising this in four on-going research projects: ‘The 3G Residence 
(three-generation residence) as a residence paradigm’, ‘The creative relationship between 
the architect and his client as a design mode, a focused empirical investigation based on 
John Dewey’s cultural philosophy’, ‘Purpose-altering renovation of non-classified, neo-Gothic 
church buildings’, and ‘Sketch design as a process’.

2.	reSearch grouP energy and coMfort
Keeping the obsolete building patrimony in mind, this group works on research related to 
durable buildings and durable purpose-altering renovations. In addition to new postdoctoral 
research as an extension of the doctorate earned previously: ‘Optimisation of extremely 
low-energy residential buildings’ the following research projects are in progress in the Energy 
and Comfort research group: ‘Research into an evaluation method for the evaluation of the 
durability of an architectural design in the early design phase (DESUSA method | DEsign 
SUpport for Sustainable Architecture)’ and ‘Applications for building permits via the Internet’.

3.	reSearch grouP MaPPIng/ModeLLIng urban SPace
This research group maps out spatial, social and cognitive transformation processes and 
develops instruments to drive spatial processes (modelling). An important point of departure 
is the employment of location and media technology. A research study is being made as an 
extension of ‘Search For A Complex System Model – The Case For Residential Mobility’, a 
doctorate completed in 2008. There are also the on-going research projects: ‘A study on the 
use of Ubiquitous Urban Games to generate Mental Maps’ and ’Observation methods for the 
architectural location’.
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4.	reSearch grouP unIverSaL deSIgn or deSIgn for aLL
This research group deals with the step-by-step and systematic elimination of handicap 
situations in man-made environments, and views universal design as the new design 
paradigm. It does this with three on-going doctorates: ‘Universal Design. Systematic 
elimination of handicap situations in the built environment’, ‘Research into haptic design 
parameters for architects by means of insights of people with congenital blindness in the 
experience of the residential environment’ and ‘Universal Design in the design practice: a 
research into the possibilities of UD Patterns as a model and support for integral and inclusive 
designing for everyone’. There are also plans for a residential lab in a typical city residence 
that will be open to the public, a demonstration project with regard to adaptable construction 
/ suitable residences. It will be used for information and demonstration, for research, and for 
education.

onderzoek

Ontwerp: Vincent Macris
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6 InternatIonaLISerIng

De werking van de opleiding rond internationalisering speelt zich zowel binnen de eigen ruimte 
(at home) als in het buitenland (abroad) af.

6.1 Van de euregio maas-Rijn tot zuid-afrika 

Al meer dan 20 jaar benadrukt de opleiding architectuur haar internationale dimensie in 
een netwerk van contacten en samenwerkingsverbanden met andere architectuurscholen. 
Die situeren zich in de Euregio en in Europa binnen het kader van Socrates-Erasmus-
overeenkomsten, en in Zuid-Afrika. De partners in de Euregio zijn: 
- Academie van Bouwkunst Maastricht
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
- Fachhochschule Aachen
- Provinciale Hogeschool Diepenbeek
- Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Wallonie Luik 
- Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard Luik
De partners in het Socrates-Erasmus programma zijn: Faculdade de arquitectura/UTL Lisboa 
(Portugal), Politecnico di Milano (Italië), Queens University Belfast (Verenigd Koninkrijk), Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture Saint-Etienne (Frankrijk), Institut National Polytechnique 
de Lorraine Nancy (Frankrijk), Ecole d’Architecture et de Paysage Lille (Frankrijk, Carinthian 
University of Applied Science Spittal/Drau Kärnten (Oostenrijk), University of Dundee (Verenigd 
Koninkrijk), Fachhochschule Kaiserslautern (Duitsland). Daarnaast heeft de opleiding een 
bijzonder samenwerkingsverband met de Nelson Mandela Metropolitan University in Port-
Elisabeth (Zuid-Afrika). Dit gaf al aanleiding tot een uitwisseling van docenten en voor 
studenten boeiende ontwerpopdrachten die in real-time door beide scholen werden uitgewerkt 
en uitgewisseld. Voor het ogenblik verblijven er vijf studenten in Port-Elisabeth en jaarlijks 
komen er één of twee Zuid-Afrikaanse studenten naar Diepenbeek. 

6.2 internationalisering at home

internAtiOnALe crOss-Over stuDiO

Voor de inkomende buitenlandse studenten organiseert de opleiding de internationale cross-
over studio (zie bij Studio, p.46), een ontwerpstudio waar studenten van de opleidingen 
architectuur, interieurarchitectuur en beeldende kunst samen een ontwerpopdracht 
aanpakken. Voor de studenten die niet voor een buitenlandse uitwisseling kiezen is dit een 
mogelijkheid om toch een internationale ervaring te beleven, door in contact te komen met 
andere talen en culturen.
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euregiOnALe initiAtieven

De Euregionale samenwerking met de architectuurscholen van Maastricht, Aken en Luik 
krijgt vorm in kortlopende studioprojecten al dan niet in regulier onderwijsverband. Meer 
dan twintig jaar geleden werd gestart met een Euregionaal schetsweekend. Het is een 
ontwerpweekend dat beurtelings door de verschillende scholen wordt aangeboden. Dit 
initiatief groeide in 2004 uit tot een Euregionale studio: een intensieve ontwerpweek 
waarin studenten in gemengde groepen gezamenlijk ontwerpen. In maart 2007 vond de 
derde editie plaats met als gemeenschappelijk thema de Romeinse wegen in stad en 
landschap. Tijdens een gezamenlijke introductie in het stadhuis van Tongeren werd het 
thema toegelicht, gevolgd door een plaatsbezoek aan de verschillende ontwerplocaties. 
De eindpresentatie gebeurde in Gebouw E van de opleiding architectuur te Diepenbeek. 
De begeleiders waren: Peter Bongaerts en Wilfried Jenzen van de opleiding architectuur 
van de PHL University College (België), Bernard Deffet en Arlette Baumans van het Institut 
Supérieur d’Architecture Saint Luc de Wallonie Liège (België), Niek Bisscheroux en Carlos 
Apers van de Academie van Bouwkunst Maastricht (Nederland) en Michael Wulf en Bert van 
Bunningen van de Fachhochschule Aachen (Duitsland). De vier scholen werken vandaag aan 
een samenwerkingscharter om samen meerdere initiatieven te ontwikkelen waaronder een 
gemeenschappelijke summerschool, docentenuitwisseling en onderzoek .

Ontwerp: Koen Froyen



1�7

internationalisering

Ontwerp: Sara nasseur

Ontwerp: nele Mortelmans
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eAAe cOngres ArcHitectuurtHeOrie

In september 2006 was de opleiding architectuur gastheer voor een internationaal congres 
rond de pedagogische aspecten van onderwijs in architectuurtheorie: Content and Methods 
of Teaching Architectural Theory in European Schools of Architecture. Ruim dertig sprekers 
uit tien verschillende Europese landen namen deel. De keynote speakers waren Stephen 
Cairns (University of Edinburgh) en Deborah Hauptman (TUDelft). Het was een unieke 
gelegenheid om de Limburgse opleiding aan een breder internationaal publiek voor te 
stellen. Het initiatief kwam van de EAAE (European Assocation of Architectural Education). 
Sinds enkele jaren maakt de EAAE organisatie deel uit van een Europees project waarbij 
via thematische netwerken docenten uit eenzelfde discipline worden samengebracht om 
inhouden, competenties en innovatieve lesmethodes van een bepaalde disciplines aan elkaar 
voor te stellen. Omdat het congres in Diepenbeek het eerste in de architectuurtheoretische 
discipline was, behandelden heel wat bijdragen de inhoud en methodes van het onderwijs 
in de architectuurtheorie in de desbetreffende landen en/of steden. Maar naast deze 
algemene ‘wat, waarom en hoe-vragen’ kwamen er ook diepere thema’s aan bod: het 
gevoel dat architectuurtheorie in een fase van heroriëntatie zit, waarbij het overbrengen van 
concepten en ideeën steeds belangrijker wordt in een periode waar studenten wikipedia en 
google soms als enig referentiekader gebruiken. Hoe kunnen we hun intellectuele creativiteit 
stimuleren rekening houdend met hun gefragmenteerde leefwereld? Verschillende bijdragen 
argumenteerden dat de architectuurtheorie studenten kan helpen om welomlijnde ideeën 
te vormen als een vehikel voor zelfstudie. Tenslotte debatteerden de deelnemers ook over 
het toenemende belang van onderzoek binnen het curriculum en de specifieke rol van 
architectuurtheorie: het blijkt dikwijls dat docenten in die discipline de opdracht krijgen tot het 
schrijven van beleidsteksten omtrent de relatie tussen onderzoek en ontwerpen. Zodoende 
staan ze dikwijls in een positie om mee te werken aan het concept van ontwerpend onderzoek 
binnen de studio. Het congres is zeer goed verlopen en kreeg ondertussen opvolging door een 
bijeenkomst in Trondheim en Lissabon. 

Ontwerp: Jeroen Van Schoor
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internationalisering

internAtiOnAAL symPOsium 

Christopher Alexander, Thoughts and Feelings. Onder deze titel organiseerde de opleiding 
architectuur, met ondersteuning van de PHL University College, UHasselt, Kumpen NV 
en Xella, op 27 mei 2008 te Hasselt een internationaal symposium naar aanleiding van 
de uitreiking van het doctoraat honoris causa aan em. prof. dr. Alexander (University of 
California, Berkeley). (Zie Onderzoek p 119) De sprekers waren: Christopher Alexander 
(US/UK), Hermann Diederich (US), Hubert Froyen (BE), HyeMyoung Kim (US), Hajo Neis (US), 
Philippe Samyn (BE). Het symposium werd gemodereerd door prof. dr. André Loeckx (ASRO, 
K.U.Leuven). 
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6.3 internationalisering abroad

LifeLOng LeArning PrOgrAmme/erAsmus

De participatie van studenten van de opleiding architectuur in uitwisselingsprogramma’s 
scoort ruim boven het Vlaamse gemiddelde. Ongeveer 35% van alle afstuderende 
architectuurstudenten heeft voor minimum drie maanden aan een buitenlandse 
architectuurschool gestudeerd. De opleiding neemt ook deel aan intensieve 
Erasmusprogramma’s. Zo zond de opleiding een delegatie van twee docenten en drie 
studenten naar het Intensief Erasmusprogramma ‘Tourism for all’ in Bratislava in mei 2008. 
Het programma stond immers in het teken van Universal Design in de toeristische sector.
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internationalisering

eAAe / Arcc  

De opleiding architectuur participeert sinds een tiental jaren actief aan de activiteiten van de 
vereniging van de Europese architectuurscholen EAAE (European Association for Architectural 
Education) en van de Amerikaanse zusterorganisatie ARCC (Architectural Research Centers 
Consortium). Dat doet zij door deelname aan de congressen van de hoofden van de 
Europese architectuurscholen binnen het ENHSA (European Network of Heads of Schools of 
Architecture), door deelname aan de thematische subnetwerken rond Architectural theory 
and history, Building Construction, Urban Design en Architectural Design, en door deelname 
aan de conferenties van de EAAE - ARCC, in Dublin (2004) en Philadelphia, PA. (2006). 
De actieve deelname aan de activiteiten van de beide internationale verenigingen biedt de 
opleiding de kans zichzelf te introduceren binnen een brede kring van verwante instellingen, 
te vergelijken en te meten – benchmarking – met scholen uit alle hoeken van Europa en de 
VSA. De onderdompeling in de veelheid van opvattingen en culturen en de mogelijkheid om 
nieuwe contacten te leggen en te ontwikkelen laat ons toe de eigen positie naar waarde te 
schatten en levert tal van nieuwe impulsen. De volgende docenten van de opleiding zagen 
hun bijdragen aan de subnetwerken gepubliceerd in de proceedings van de meetings en de 
subnetwerken:

P. BOnGaERTS, aRcHiTEcT-STEDEnBOuWKunDiGE: aRcHiTEcTuRal ExPRESSiOnS in a MacRO PlanninG cOnTExT

S. DE BlEEcKERE, PHD : cinEMaTOGRaPHY in uRBan DESiGn

S. DE BlEEcKERE, PHD: MinD THE GaP. a SiGniFicanT aPPROacH TO aRcHiTEcTuRal EDucaTiOn

S. DE BlEEcKERE, PHD: STYlE anD aRcHiTEcTuRE in a DEMOcRaTic PERSPEcTiVE

R. liBERlOO, aRcHiTEcT: lEaRninG OuTcOMES anD cOMPETEncES FOR THE aRcHiTEcTuRal cuRRicula 

aT PHl-uniVERSiTY cOllEGE

l. ScHOuTERDEn, aRcHiTEcT: SOcial HOuSinG On THE TEST BEncH

W. SWinnEn, aRcHiTEcT: BuilDinG cOnSTRucTiOn FOcuSED aRcHiTEcTuRal DESiGn

D. WinDMOlDERS, aRcHiTEcT En STEDEnBOuWKunDiGE; M.PREuVEnEERS, aRcHiTEcT, a cRiTical - SPaTial - DESiGn 

S. De Bleeckere en R. Liberloo ontvingen een eervolle vermelding met hun bijdrage aan 
de EAAE Prize 2001-2002 for Writings in Architectural Education: The Thread of Ariadne. 
Designing Meaning. S. De Bleeckere kreeg ook een vermelding voor beste paper van de 
Europese bijdragen op de ARCC 2006 Conference te Philadelphia, PA. 
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Internationalization 

For more than twenty years now, the school emphasizes its international dimension by 
cooperating with other schools of architecture and educational organizations in internationally 
established networks. Most of these schools are located within the Euregion Mheuse-Rhine 
and Europe. International cooperation fits within the framework of the European LifeLong 
Learning Programme/Erasmus. Apart from the European framework, the department has a 
special cooperation agreement with Nelson Mandela Metropolitan University of Port Elisabeth 
in South-Africa. On an more institutional level, the school is member of the European 
Association for Architectural Education (EAAE) and participates in several of its sub-networks. 
It is also member of the American counterpart of this organization: the Association of 
Collegiate Schools of Architecture (ACSA) and participates in conferences of the American 
Architectural Research Centers Consortium (ARCC).
The international activities of the school are directed towards both internationalization ‘at 
home’ and internationalization ‘abroad’. 
Internationalization at home aims at integrating incoming foreign students and tries to 
capitalize on the border conditions of the Euregion Mheuse Rhine in such a way that our 
students who don’t travel abroad can have an international experience as well as hosting 
international events, introducing the school to a wider international public. 
Incoming foreign students participate in a International Cross-Over Design Studio with a mix 
of students of the schools of architecture, interior design and fine arts that work together with 
them on an design assignment. This allows for a strong integration of foreign students and an 
exchange of culture and language also for those students who do not participate in student 
exchange programs. 
Capitalizing on the proximity of the Netherlands and Germany, the school also sets up 
several Euregional Initiatives together with the Academie van Bouwkunst of Maastricht (NL), 
the Fachhochschule of Aachen (DE) and The Institut Supérieur d’Architecture Saint Luc de 
Wallonie of Liege (BE). These initiatives comprise of short design studio projects, either within 
or next to the regular curriculum. For instance each of the participating schools has organized, 
in turn, a Euregional sketching- weekend. This initiative was transformed into a Euregional 
Design Studio in 2004: an intensive design studio, lasting one week, in which students 
from the different school jointly work on a common Euregional topic. In 2007, this was the 
question of how to deal with the typical Roman Roads in the regional landscape. These four 
schools of architecture also work on a charter of cooperation that allows to develop several 
Euregional Initiatives such as a Euregional summer school, an intensified teacher exchange 
and research projects.
In September 2006, the school hosted the EAAE Conference: Content and Methods of 
Teaching Architectural Theory in European Schools of Architecture. More than thirty speakers 
of ten different European countries took part, with keynotes from Stephen Cairns (University 
of Edinburgh) and Deborah Hauptman (TUDelft). Most of the contributions reported on the 
content and methods of teaching architectural theory in the different European countries 
as well as conveying a deeper theme: the feeling that architectural theory finds itself within 
a phase of reorientation. Architectural theory can serve as a vehicle for stimulating the 



1��

internationalisering

self-study of students and reflecting on the increasing importance of research within the 
architectural curricula in Europe, the conference showed the potential of architectural theory 
in redefining the relationship between research and design and more specifically, the concept 
of research by design. 
On may 27th 2008, the school organized an international symposium under the heading of 
Christopher Alexander, Thoughts and Feelings. Several internationally renowned speakers 
where invited to present a lecture on the occasion of awarding prof. dr. Christopher Alexander 
the title of doctor honoris causa. The conference was moderated by prof dr. André Loeckx 
(KULeuven).

Internationalization abroad, covers the student exchange programs and participation in 
international events organized by the international network organizations of which the school 
is a member. 
Student exchange mainly happens within the European LLLP program. The participation 
of students from the (opleiding) architecture, is above the Flemish average: approximately 
35% of all graduated architectural students, has studied abroad for at least 3 months. 
Partner schools are located in Austria, France, Italy, Portugal and the UK. Within the special 
cooperation program with the Mandela Metropolitan University in Port Elisabeth in South 
Africa, every year at least two students are exchanged. This cooperation has also given rise to 
specific initiatives such as the organization of simultaneously organized and complementary 
design studio assignments, exchanging teachers and results. Within the LLLP-program 
framework, the school also participates in Intensive Program’s. Most recently, in may 2008, 
two teachers and three students took part in the Intensive Program, Tourism For All, organized 
in Bratislava and focusing on the integration of the concept of Universal Design in the tourist 
sector.
Through the active participation in conferences and activities of the European EAAE and its 
subnetworks and the American ACSA and ARCC, the school has the opportunity to introduce 
itself to a wide range of related organizations. The confrontation with a multitude of ideas and 
cultures creates opportunities for new impulses and allows us to reflect on our own position 
and to engage in a process of benchmarking in relation to schools or architecture from all 
over Europe and the USA. As such, the school participates each year in the conference 
of heads of schools of architecture within the European Network of Heads of Schools of 
Architecture (ENHSA), and other thematic sub-networks of the EAAE concerning Architectural 
Theory and History, Building Construction, Urban Design and Architectural Design. The school 
also participates in conferences of the American Architectural Research Centers Consortium 
(ARCC). Several contributions of the participating teachers have been published in de 
proceedings of international meetings and conferences. 





1��

7 aLuMnI

De opleiding neemt verschillende initiatieven voor haar alumni. Hiermee concretiseert de 
opleiding haar intentie om de samenwerking met de beroepswereld bovenaan haar agenda te 
plaatsen. 

eXIt 

Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling EXIT tonen alle nieuwe gediplomeerde masterstudenten 
architectuur samen met hun collega’s van interieurarchitectuur en beeldende kunsten, hun 
masterproject aan de buitenwereld. Ze tonen hoe ze via onderzoekend ontwerpen bakens 
kunnen en durven uitzetten en hoe ze als ruimtelijke ontwerpers een rol opeisen in een snel 
veranderende samenleving en haar gebouwde omgeving die ze durven en kunnen aansturen 
naar verbetering toe. Van iedere editie van EXIT verschijnt er een publicatie. Alle alumni 
ontvangen een uitnodiging om de plechtige opening van EXIT te komen bijwonen.
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 eaP / euregIonaLe archItectuurPrIjS

De opleiding architectuur participeert binnen de Euregio Maas-Rijn actief aan het 
samenwerkingsverband tussen het Vitruvianum (NL), de Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen (D), de BNA Kring Zuid Limburg (NL), de Orde van Architecten Limburg (B), L’ 
Ordre des Architectes Liège (B) en de architectuurscholen uit de regio: Hogeschool Zuyd, 
Academie van Bouwkunst Maastricht, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 
Fachhochschule Aachen, Opleiding architectuur PHL University College, L’Institut Supérieur 
d’Architecture Saint-Luc de Wallonie Liège, L’Institut Supérieur d’Architecture Lambert 
Lombard Liège. De Euregionale Architectuur Prijs biedt een ideaal forum voor de uitwisseling 
van architecturaal ideeëngoed en pedagogische principes. De Belgische, Nederlandse en 
Duitse architectuuropleidingen komen met elkaar in competitie en dingen mee naar de 
prijs. Per jaar worden er uit circa vijfhonderd afstudeerprojecten een 35-tal geselecteerd 
voor deelname. Een internationale jury van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de 
inzendingen. Met de samenwerking tussen onderwijs, beroepspraktijk en vakinstellingen is 
er een uniek grensoverschrijdend project ontstaan. Er zijn in Europa weliswaar veel nationaal 
georiënteerde architectuurprijzen voor afstudeerprojecten, maar geen van hen gaat zo ver 
in haar integrerende pogingen ten behoeve van een modern Europa als de Euregionale 
Architectuurprijs. Haar doel is talentvolle, pas afgestudeerde architecten, ingenieurs en 
stedenbouwkundigen een podium te bieden dat hun stap naar de beroepspraktijk bevordert. 
Datzelfde podium geeft de deelnemende instellingen de gelegenheid zich voor een 
internationaal publiek te presenteren en kennis te nemen van elkaars onderwijsmethodieken. 
In 2008 was de opleiding architectuur van de PHL University College de gastheer voor de jury 
en de tentoonstelling van de 18de editie van de prijs.

www.eap-pea.org 
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de MeeSterProef 

Onder het motto ‘het is essentieel talenten te koesteren en kansen te geven’ van Marcel 
Smets, Vlaams Bouwmeester, krijgen in Vlaanderen pas afgestudeerde architecten, 
landschapsarchitecten en kunstenaars de kans om in contact te komen met de realiteit van 
publieke bouwheren en openbare opdrachten. Dat gebeurt in het kader van de Meesterproef. 
De opleiding architectuur vaardigt jaarlijks een door een jury aangeduide jonge alumnus af 
die meedingt in de Meesterproef naar een opdracht. In 2007 speelde de Meesterproef zich 
af in de middelgrote stad Kortrijk. De deelnemende alumni van de opleiding laten zich lovend 
uit over de Meesterproef. Hun tevredenheid slaat op de contacten, de werkwijze met de 
openbare besturen en de methodiek die de Meesterproef hanteert om jonge afgestudeerde 
architecten te introduceren in het beroepenveld. Eén van hen, alumnus Thijs Princen, schreef 
naar aanleiding van zijn deelname aan de Meesterproef: “Architectuur komt vanuit het hart, 
vanuit de buik en zeker niet vanuit die geruite handtas. Je één voelen met een plek in eerste 
plaats is een zeer belangrijke factor die het ontstaan van het vlindergevoel in de buik doen 
opwekken. Wanneer je merkt dat ze er zijn en naar buiten willen vliegen, dan pas kan je 
spreken van een geluk dat ontstaan is uit architecturale oogpunten.” 

alumni

Ontwerp: Thijs Princen - afstudeerproject 07-selektie meesterproef



1�8

StudIedagen StedeLIjKe fenoMenen

De opleiding architectuur organiseert samen met Architectenhuis Limburg een cyclus van 
studiedagen over de vraag hoe architecten, stedenbouwkundigen en de verschillende 
overheden moeten omgaan met nieuwe stedelijke fenomenen. De eerste studiedag (2004) 
had als onderwerp Tussen droom en werkelijkheid: stedelijke fenomenen, wonen in de stad 
en vond plaats te Sint-Truiden. De tweede studiedag te Lommel (2006) focuste op het 
instrumentarium om stedelijke ontwikkelingen te sturen met het oog op maximale kwaliteit. 
De titel van de studiedag luidde: Stad Lommel: tussen droom en werkelijkheid. Mechanismen 
om tot een coherent ruimtelijk beleid te komen. De derde studiedag (2007) te Hasselt 
belichtte de creatieve wijze waarop ontwerpers kunnen omgaan met de verkaveling, de 
verdichting en de typologie in de nevelstad Vlaanderen. De titel (On)bewoonbaar Vlaanderen. 
Creatief verkavelen, vernieuwende typologieën, nieuwe woonvormen, drukt het onderwerp 
goed uit. De studiedag vertrok van de vaststelling dat stedelijkheid anno 2008 zich niet 
meer beperkt tot de vertrouwde historische kernstad van begin vorige eeuw. Zij heeft zich 
verspreid over het platteland door stedelijke agglomeraties. Daardoor zijn de tegenstellingen 
stad/platteland en centrum /periferie vervaagd. Deze transformatie heeft geleid tot een grote 
‘nevelstad’, waarin zich nieuwe fenomenen ontwikkelen.
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Meet and greet

De opleiding organiseert regelmatig in haar eigen gebouw een avondontmoeting tussen 
professionals, meestal alumni, en studenten. Onder de studenten leven immers tal van 
vragen over hoe het beroep van architect er in de praktijk echt uit ziet. De antwoorden op hun 
vragen kunnen ze alleen krijgen van architecten die het beroep dagelijks uitoefenen. Maar 
ook voor wie in de praktijk staat, kan een dialoog met jonge mensen voor wie architectuur 
een levensdroom is, een inspirerende ervaring zijn. Over architectuur spreken vanuit een 
gevoel van verwondering, kan verfrissend zijn voor wie architectuur geen geheimen meer kent. 
De ontmoeting zal ook de nostalgie van de eigen, voorbije studententijd oproepen. Uit de 
ontmoeting kunnen voorts nog blijvende contacten groeien. Studenten architectuur kunnen 
immers van nut zijn bij het maken van tekeningen en zij kunnen zelfs bepaalde facetten van 
het ontwerpen ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens een vakantiewerk of een stage. Ten slotte 
schept de ontmoeting voor de aanwezigen een concrete gelegenheid om medestudenten van 
vroeger terug te zien, confraters te treffen en met hen ervaringen uit te wisselen. 

alumni
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massa-lezingen

De opleiding organiseert onder de titel MASSA-lezingen voor haar alumni en andere 
geïnteresseerden jaarlijks architectuurlezingen. Sinds 2006 werkt de opleiding voor de 
organisatie ervan nauw samen met Architectuurwijzer vzw en de studentenverenging SOFA. 
Het is een naam met zowel een sociale betekenis (het grote publiek) als een materiële 
betekenis (de vorm / het materiaal). De lezingen richtten zich tot een groot en divers publiek 
(professionelen, particuliere en openbare opdrachtgevers, studenten…). De voorbije jaren 
leidden de gastsprekers eveneens een workshop die de naam MASSA in DETAIL meekreeg. 
In tegenstelling tot de lezing zelf wordt in die workshop in detail ingegaan op het ontwerp- of 
uitvoeringsproces van een project, en kunnen de deelnemers direct in dialoog treden met de 
ontwerper.

www.architectuurwijzer.be
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Business as unusual 

De eerste editie van Business as Unusual vond plaats op 8 maart 2007 in de begijnhofsite 
van het kunstencentrum Z33 (Hasselt). Het jaarlijkse initiatief wil jonge creatieve studenten 
laten kennismaken met wat ondernemen in de praktijk betekent. Zestien praktiserende 
ontwerpers uit diverse sectoren getuigen over hoe iemand een succesvolle onderneming 
uitbouwt, wat de hoogtepunten en de valkuilen zijn. Tijdens de 2007-editie droeg een 
bezoek aan de tentoonstelling Designing Critical Design bij tot het nadenken over de rol van 
ontwerpen en design in de huidige samenleving.
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EXIT is an exhibition of the master projects of all newly graduated master’s architectural 
students to show their works to the outside world together with those of their colleagues of 
interior architecture and plastic arts. A publication is issued for each edition of EXIT. All alumni 
receive an invitation to attend the formal opening of EXIT. Each year the various architectural 
schools in the Euregion Meuse-Rhine select final projects that compete in an international 
competition: the EAP/Euregional architectural prize (www.eap-pea.org), a cross-border 
meeting moment. An international jury evaluates the submissions. Each year the architecture 
department sends a young alumnus who participates in the Master’s test. For him or her, this 
is an ideal opportunity to come in contact with the reality of public builders. So far, together 
with Architectenhuis Limburg, the architecture department has organised three study days 
on urban phenomena. They are intended for architects, urban developers and officials of 
the various governmental agencies. During regularly organised Meet and Greet sessions, the 
students come in direct contact with professionals (usually alumni) and can receive answers 
to their many questions about the field of work. Since 2006 the non-profit organisation 
Architectuurwijzer together with the architecture department has conducted what are called 
MASSA lectures. They enable well-known and less-known, national and international, but 
always promising architects to have their say before a broad public. Finally, there is Business 
as Unusual, an annual contact moment in which the enthusiasm of students with an 
enterprising spirit is stimulated by sixteen practising designers from various sectors.

Ontwerp: Hans Kenis
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8 reaLIa

Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) / PHL University College
Dpt. PHL-Arts and Architecture
Opleiding architectuur / School of Architecture
Agoralaan, Universitaire Campus, gebouw E, 
B-3590 Diepenbeek
TEl. (+ 32) 11 24 92 00 
Fax (+ 32) 11 24 92 01
E-Mail: architectuur@phl.be

http://architectuur.phlimburg.be/

De opleiding architectuur maakt deel uit van de Associatiefaculteit architectuur en 
interieurarchitectuur van de AUHL (Associatie Universiteit Hasselt en Hogescholen Limburg) / 
The School of Architecture is part of the AUHL (Association University Hasselt and University 
Colleges of Limburg).

PHL University College, Diepenbeek 

PHL > Liège = 36 km
 Brussel = 90 km
 Leuven = 66 km 
 Antwerpen = 87 km
 Maastricht = 23 km
 Amsterdam = 197km
 Aachen = 86 km
 Köln = 129 km
 Paris = 399 km

Hasselt
Brussels

amsterdam nl

london uK

Paris F

Maastricht

Köln D

liège

antwerp

leuven

aachen D
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ONDERWIJZEND 
PERSONEEL

america Bart
STuDiO BEElDinG
STuDiO OnTWERPEn

Berben Jo
cOöRDinaTOR STuDiO MaSTER
STuDiO MaSTERPROJEcT 
aluMni
liD OPlEiDinGSRaaD
liD DEPaRTEMEnTalE RaaD

Bernakiewicz iwert
ScHETSEn
MaSSa-lEZinGEn

Bongaerts Peter
STEDEnBOuW
inTERnaTiOnalE STuDiO
TYPOlOGiE
SEMinaRiE STEDEnBOuW 
liD OPlEiDinGSRaaD
inTERnaTiOnaliSERinG
MaSTERcRiPTiE

Broekx Jo 
STuDiO BEElDinG
STuDiO OnTWERPEn

Castelein tammy lynn
culTuuRWETEnScHaPPEn
cEulEManS nicK 
STuDiO MaSTERPROJEcT
STuDiO OnTWERPEn

Cleuren guy
STuDiO MaSTERPROJEcT
TuinaRcHiTEcTuuR

Cuyvers Rob 
DEPaRTEMEnTSHOOFD
VOORZiTTER aSSOciaTiEFaculTEiT 
aRcHiTEcTuuR En 
inTERiEuRaRcHiTEcTuuR
VOORZiTTER DEPaRTEMEnTalE RaaD

de Bleeckere sylvain 
STuDiO OnTWERPEn
SEMinaRiE culTuuR
OnDERZOEKER
MaSTERScRiPTiE
liD OPlEiDinGSRaaD
liD aSSOciaTiEFaculTEiT 
aRcHiTEcTuuR En 
inTERiEuRaRcHiTEcTuuR
cOöRDinaTOR acaDEMiSERinG

de Buyst didier 
ManaGEMEnT
STuDiO MaSTERPROJEcT
MaSTERScRiPTiE

de meyer Ronny
STuDiO OnTWERPEn
SEMinaRiE BOuWKunDE
OnDERZOEKER
MaSTERScRiPTiE

de Ridder Roel
OnDERZOEKER

de Vos els
OnTWERPTHEORiE
aRcHiTEcTuuRTHEORiE

dewrez Johan
BEROEPSETHiEK

delbroek Jos
STuDiO BEElDinG
MaTERiaallEER
STuDiO OnTWERPEn
SEMinaRiE BEElDinG
MaSTERScRiPTiE

devisch oswald
SEMinaRiE STEDEnBOuW
PRacTicuM STEDEnBOuW
STuDiO MaSTERPROJEcT 
MaSTERScRiPTiE
liD OPlEiDinGSRaaD
OnDERZOEKER

dusar michel 
GEOlOGiE
EcOlOGiE 

Froyen Hubert 
OnTWERPTHEORiE
OnTWERPMETHODiEK
STuDiO OnTWERPEn
MaSTERScRiPTiE
OnDERZOEKER

geusens mark
STuDiO OnTWERPEn
cOnSTRucTiE
PREVEnTiEcOMiTé
STuDEnTEnBEGElEiDinG
liD OPlEiDinGSRaaD

gyselinck Jozef
MOnuMEnTEnZORG

Herssens Jasmien
STuDiO OnTWERPEn
OnDERZOEKER

Janssen Jo 
STuDiO MaSTERPROJEcT

Jenzen wilfried
STuDiO OnTWERPEn

keersmaekers Robrecht 
BOuWKunDE
DRaaGSTRucTuuR
SEMinaRiE BOuWKunDE
OnDERZOEKER
MaSTERScRiPTiE

knapen marc 
caaD
SEMinaRiE BOuWKunDE
BOuWFYSica: aKOESTiEK
liD OPlEiDinGSRaaD
MaSTERScRiPTiE
icT
liD DEPaRTEMEnTalE RaaD

knevels Yvonne
STuDiO BEElDinG

leus maria
STuDiO OnTWERPEn
STuDiO MaSTERPROJEcT
SEMinaRiE BOuWKunDE
MaTERiaallEER
MaSTERScRiPTiE

liberloo Roger
OPlEiDinGScOöRDinaTOR
VOORZiTTER OPlEiDinGSRaaD
liD aSSOciaTiEFaculTEiT 
aRcHiTEcTuuR En 
inTERiEuRaRcHiTEcTuuR

mertens sylvia
STuDiO OnTWERPEn

miermans willy
HuManE WETEnScHaPPEn
SEMinaRiE STEDEnBOuW
MaSTERScRiPTiE

moors Bart
STuDiO BEElDinG
STuDiO MaSTERPROJEcT

niewold walter
REcHT

nuyts erik
OnDERZOEKER
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Pinxten Peter
BOuWcHEMiE
ExacTE WETEnScHaPPEn
inTRODucTiEcuRSuS

Posen dries
cOnSTRucTiE

Posen Jan
STuDiO OnTWERPEn
OMBuDS
PROJEcTSTaGE

Preuveneers michel
caaD
TOPOGRaFiE

Princen Peter
STuDiO OnTWERPEn
SEMinaRiE culTuuR
culTuuRWETEnScHaPPEn
OnDERZOEKER

Roux Hugo
STuDiO OnTWERPEn
cOnSTRucTiE

schouterden ludo
STuDiO OnTWERPEn
SEMinaRiE STEDEnBOuW 
MaSTERScRiPTiE

staepels liesbeth
BOuWKunDE
inSTallaTiES 
STuDiO MaSTERPROJEcT

Van Cleempoel koenraad
culTuuRWETEnScHaPPEn
OnDERZOEKER
liD aSSOciaTiEFaculTEiT 
aRcHiTEcTuuR En 
inTERiEuRaRcHiTEcTuuR
BEncHMaRKinG

Van dael karel
STuDiO BEElDinG

Van den Bosch lutgarde
ExacTE WETEnScHaPPEn
DRaaGSTRucTuuR
TOPOGRaFiE
SEMinaRiE BOuWKunDE
inTRODucTiEcuRSuS
MOniTORaaT
liD OPlEiDinGSRaaD
MaSTERTHESiS
liD DEPaRTEMEnTalE RaaD

Vanden ecker Frank
STuDiO OnTWERPEn

Van Royen Harry
culTuuRWETEnScHaPPEn
inlEiDinG OnDERZOEK
MaSTERScRiPTiE

Van wijck alida
HuManE WETEnScHaPPEn

Vanhoudt Fons
WETEnScHaPPEliJK TEKEnEn
aRcHiTEcTuuRTEKEnEn
inTRODucTiEcuRSuS
MOniTORaaT

Verbeeck griet
BOuWFYSica
SEMinaRiE BOuWKunDE
MaSTERScRiPTiE
OnDERZOEKER

Verdonck evelien
STuDiO OnTWERPEn
OnDERZOEK

Verheyden Piet 
STuDiO BEElDinG
ScHETSEn
liD OPlEiDinGSRaaD
MaSTERScRiPTiE

weytjens lieve
BOuWFYSica
OnDERZOEKER

windmolders danny 
cOöRDinaTOR STuDiO BacHElOR
STuDiO OnTWERPEn
ManaGEMEnT
STuDiO MaSTERPROJEcT
aluMni
liD acaDEMiScHE RaaD
liD OPlEiDinGSRaaD
ExTERnE cOnTacTEn

ADMINITRATIEF 
HULPOPVOEDEND
EN TECHNISCH
PERSONEEL

Bullens karolien
DiREcTiESEcRETaRESSE

dirix anne-marie
caMPuSBEHEERDER

koninx miet
VERanTWOORDEliJKE 
STuDEnTEnZaKEn

mertens luc
OnDERHOuD

schutters Henri
BiBliOTHEcaRiS 

snoeks marie-louise
DiREcTiESEcRETaRESSE

Van wijck alida
BiBliOTHEcaRiS 

Vanstraelen stefan
OnDERHOuD

Villé manu
VERanTWOORDEliJKE 
STuDEnTEnZaKEn

Realia
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opleiding architectuur 
phl - dpt. arts and architecture

In de ruimste zin

In
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e r
u

Im
s

te zIn

The real space walker is the architect. He moves freely and creatively 

in space. It nourishes his thinking and stimulates his actions. An 

architectural education is the home base for the impassioned space 

walker. In the broadest sense gives a self-portrait in word and image 

of the architecture education of the PHL-University College, which 

belongs to the faculty association for architecture and interior 

architecture of the University of Hasselt, Belgium. A self-portrait is 

drawn with space, in the broadest sense of the word.

De ruimtewandelaar bij uitstek is de architect. Hij beweegt zich vrij en 

creatief in de ruimte. Die voedt zijn denken en stimuleert zijn handelen. 

De architectuuropleiding legt het fundament voor de gepassioneerde 

ruimtewandelaar. In de ruimste zin toont het zelfportret in woord en 

beeld van de opleiding architectuur van de PHL University College.

Zij behoort tot de associatiefaculteit architectuur en 

interieurarchitectuur van de Universiteit Hasselt (B). Het is een 

zelfportret met ruimte, in de meest ruime zin van het woord.


