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Projectarchitect, expert renovatie en restauratie Bureau Bouwtechniek

Vanuit mijn expertise als renovatieen restauratiearchitect ben ik trots
dat we naast een imposant portfolio
van nieuwe bouwwerken ook onze
schouders gezet hebben onder
waardevolle herbestemmingen met
sterke concepten. Ik denk daarbij
bijvoorbeeld aan projecten als
stadsbibliotheek Het Predikheren in
Mechelen of De Generale Staf van het
Militair Hospitaal in Berchem.

Trip down memory lane
Hoogtepunt in je carrière? Ik denk
met voldoening terug aan de periode
van de eerste restauratieprojecten
waarvoor ik de verantwoordelijkheid
kreeg toebedeeld, het ontdekkingsproces van een gebouw, de leesbare
geschiedenis in het materiaal en
bronnen, de voldoening mee te
mogen schrijven aan een hernieuwde
betekenis.
Welke prestatie maakte jou het
fierst? We zien het als een missie
binnen ons kantoor om ambitieuze architectuur naar het hoogst
mogelijke bouwtechnisch kwaliteitsniveau te brengen voor zowel
architecten, bouwheren als uitvoerders. Fier ben ik over het feit dat we
intussen betrokken zijn geweest
bij indrukwekkende en innovatieve
bouwprojecten van verschillende
schaal. Van zowel startende,
talentvolle architecten als grotere
(buitenlandse) architectenbureaus.
En dat we daardoor bijdroegen aan
de ontwikkeling van meerdere steden
en dorpskernen in heel België.
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Wat is er tijdens de laatste jaren
fundamenteel veranderd? In het
beroep van architect en bouwen
in brede zin is er ontegensprekelijk veel veranderd. Gedreven door
de hang naar kwaliteit, comfort en
duurzaamheid is de complexiteit
van bouwtechniek en regelgeving er
steeds veeleisender op geworden.
Dit zorgde voor meer diversifiëring
van expertises bij bouwpartners en
zodoende ook een steeds grotere
noodzaak aan professionalisering
en systematische oplossingen voor
zowel ontwerp- als bouwproces om
dit te counteren.
Ook binnen renovatie en restauratie
is deze evolutie doorgezet. Je kan
stellen dat de kwaliteit van erfgoed
door de samenleving als meerwaarde wordt erkend, inzetbaar
d.m.v. herbestemming en ook als
private investering zinvol is.

The time is Now
Waar ligt jouw focus nu? Er zijn
vandaag een drietal aspecten waar
we bijzonder intensief mee bezig
zijn in zowel de begeleiding van
projecten als wat betreft de focus en
organisatie intern.
Het moet beter: de uitdagingen
m.b.t. onze planeet zijn groot maar
we geloven in de ‘The time is Now’.
Binnen renovatie/restauratie is
herbruik en spaarzaam omgaan
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met materialen steeds een drijfveer,
desalniettemin is er een duidelijk
kader en dito expertise nodig voor
ingrepen die bestendig gebruik
verzekeren. We moeten vanuit
onze verantwoordelijkheid steeds
trachten mee te sturen of minstens
het aanbod en de verantwoordelijkheden van beslissingsnemers
duidelijk stellen. We zoeken steeds
meer naar opdrachten en samenwerkingsverbanden waarin we hier
mee in een sturende rol vanuit onze
expertise kunnen optreden.
Holistische benadering van
ontwerp en studieproces: de
complexiteit van elke stap in bouwproces vraagt tijd en aandacht. We
geloven sterk in concept- en visievorming die zo helder mogelijk een
maximaal holistische oplossing biedt
aan de gestelde voorwaarden zodat
beslissingen steeds vanuit die visie
kunnen genomen worden.
Systeemoplossingen: zowel wat
betreft studie- als bouwproces
zoeken we consequent naar systeemoplossingen die projectspecifiek
inzetbaar zijn en een meerwaarde
bieden op maat van het project.
Systeemoplossingen in het
studieproces zitten zowel in de wijze
van samenwerken als het implementeren van outputoplossingen zoals
BIM of toegepaste intelligente dynamische simulaties in het bouwproces
met de uitvoeringspartners. Ook hier
zoeken we steeds naar opdrachten
en samenwerkingen waarin we
hiermee in een sturende rol vanuit
onze expertise kunnen optreden.
Welke plaats, gebouw, project wil
je graag 'aanpakken'? We hebben
recent een aantal doorgedreven
conceptstudies gemaakt waarin de
verschillende expertises binnen ons
kantoor ten volle ingezet werden. Ik
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denk bijvoorbeeld aan de geplande
restauratie en herbestemming van
het voormalige ‘Royale Belge’ in
Watermael Bosvoorde. We geloven
heel sterk in het project en hopen
onze expertise m.b.t. erfgoed, bouwtechniek, bouwfysica, daglicht,
energie en comfort te kunnen
inzetten en omzetten naar oplossingen op maat.
Welk aspect binnen (of buiten)
jouw job doe je nu supergraag?
Privé ben ik bezig met de renovatie
van een kampeerplek in een bos
zonder echte voorzieningen. We
trachten er echt een soort van
‘Walden’ te maken. Los van leven dat
verder veelal in de stad afspeelt en
waar we tijd kunnen nemen met het
gezin en batterijen opladen.
Waar kan je jou geweldig over
opwinden? Tijdverlies frustreert.
Weloverwogen beslissingen nemen
en durven nemen is een voorwaarde

voor elke samenwerking en de
voortgang van elk proces.

Toekomstmuziek
Hoe ziet ons gebouwenpatrimonium, architectuur er binnen 25
jaar uit? De ambities in kader van
kilmaatdoelstellingen worden geprojecteerd tegen 2050. Vandaag zijn er
reeds studies die aangeven dat de
opwarming van de aarde sneller gaat
dan verwacht. Ik vermoed dus dat de
doelstellingen nog verder verscherpt
zullen worden tegen 2050.
Ik verwacht dat ook de doelstellingen m.b.t. het patrimonium
enkel strenger zullen worden. Ik
verwacht dat de waarde nog sterker
dan vandaag zal bepaald worden
door zijn prestaties en kwalitatieve ruimte en ons zal dwingen tot
hernieuwing én behoud van cultureel
patrimonium.
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Hoe ziet onze wereld er binnen 25
jaar uit? Ik vermoed dat processen
die ons vandaag tekenen steeds
verder zullen doorgezet worden en
verandering zich steeds sneller zal
opdringen. Ongetwijfeld boeiend
maar het zal ook bijzondere flexibiliteit vergen.
Waar ligt de grootste uitdaging
van de mensheid? In samenwerking. De belangrijke uitdagingen
van de toekomst zijn allemaal op
een globale schaal te situeren.
Klimaatopwarming en de gevolgen
hiervan alsook technologische
revoluties zullen steeds globaal zijn.
Samenwerking is de enige mogelijke
sleutel om dit op te lossen.
Van welke innovatie heb je
hoge verwachtingen? Artificiële
Intelligentie. De ontwikkeling zal
onze toekomst als mens bepalen in
alle aspecten.
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