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Vier VUB-teams

onderzoek naar

kr|gen een m oen euro voor¡tj

d u u rzame won i ng renovat¡e

Het platform wil onderzoeksteams met specifieke expertise laten samen-

werken in een sterk multìdisciplinair netwerk rond het thema van woning-

renovatie in Brussel, om hen zo toe te laten hun onderzoeksresultaten

te valoriseren. De onderzoeksteams krijgen de mogelijkheid om in hun

budget de aanstelling van een postdoctoraal onderzoeker op te nemen'

Het voor een onderzoeksgroep zo belangrijke 'middenkader' wordt op dìe

manier significant versterkt, wat zeker voor deze jonge onderzoeksteams

een flinke duw in de rug betekent.

'l iner "l'y:manr (voltijds ZAP sinds 2011) van de vakgroep IVeMC wil in

haar project'LightComp' lichtgewicht vloerelementen ontwikkelen om

de duurzame renovatie van bestaande woningen te vergemakkelijken.

Een minimalisatie van het gewicht is belangrijk om de belasting op de

bestaande structuur te beperken. 0m tot Iìchtgewicht vloersystemen te

komen, zal zij het traditìonele bouwmateriaal beton slim combineren met

hoogperformante cementcomposieten. De vakgroep MeMC heeft, door de

voortrekkersrol van Prof. Jan Wastiels, een ruime expertise uitgebouwd in

de ontwikkeling en mechanische karakterisatie van cementcomposieten.

Nie ls i}r: 'lemnrr:¡'¡nan (voltijds ZAP sinds 2009) van de onderzoeksgroep

æ-LAB (Research Lab for Architectural Engineering) staat in voor het pro-

ject 'DynStra' (Dynamic reuse strategies for the retrofitting of post-war

housinq in Brusseìs). Hierin zal hij samen met postdoctoraal onderzoeker

Anne Paduart nagaan hoe flexibele renovatie gebaseerd op een detail-

lering met omkeerbare verbindingen en herbruikbare en gestandaar-

diseerde bouwcomponenten kan toegepast worden op het naoorlogse

woningpatrimonium in Brussel.0ok richten ze zich met deze studie op de

recyclage- en hergebruiksector in Brussel door ontmantelingspraktijken

te optimaliseren, zodat een verhoogd hergebruik van bouwcomponenten

mogelijk wordt.

lrir l.ir,: (irr¡-'vc van de onderzoeksgroep SURF (vakgroep MACH-lR) zal ìn

haar project '5HARC: self-healing coatings for architecture' zelfhersiel-

lende coatìngs ontwikkelen voor de bescherming van metalen, waarbij

de specifieke eisen van de renovatie- en architectuurtoepassing worden

opgenomen ìn de ontwikkelingen. lris De Graeve werkt al enige tijd op

self-healìng coatings samen met Herman Terryn in tal van andere pro-

jecten.

Iris De Graeve is sinds oktober 2007 deeltijds ZAP en werkt daarnaast aìs

postdoctoraal onderzoeker op tal van externe - voornamelijk industriële

- onderzoeksprojecten.

inc Woulcrs stelde met Inge Bertels, Ann Verdonck en Filip Descamps van

de onderzoeksgroep æ -LAB (Research Lab for Architectural Engineering)

een interdisciplinair team samen voor het project'Het naoorlogse

woningbouwpatrimgonium in Brussel begrijpen en behouden (1945-

1 975). 0pwaardering als duurzaamheidsstrategìei De vroegste gebouwen

uit de naoorlogse periode hebben de ouderdom van 60 jaar overschreden'

en elk jaar vergroot deze groep.

0mdat vandaag het referentiekader voor het bepalen van de monu-

mentwaarde van het naoorlogse woningbouwpatrimonium in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest ontbreekt, wil het onderzoek de criteria hiervoor

vastleggen. Hieruit kunnen dan interventieniveaus afgeleid worden die

in relatie staan met de erfgoedwaarde. Bouwtechnisch, bouwhistorisch

en materiaaltechnisch onderzoek wordt naadloos gecombineerd met de

integratie van de nieuwste technieken.

Maar ook andere onderzoeksgroepen slaagden erin mooie projecten

binnen te halen, zoals het project van collega lVarc Runacres van de

Erasmushogeschool Brussel. ln dit project zullen kleine windturbines voor

in de stad ontwikkeld worden. I I

Vier jonge ZAP'ers van de faculteit lngenieurswetenschappen: Tine Tysmans,

Niels De Temmerman, lrìs De Graeve en lne Wouters.


