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Welkom! 
Ben je geboeid door de combinatie van architectuur 
en het bouwen zelf? Ben je technisch aangelegd en 
praktisch ingesteld? Zie je vele uren computer(teken)-
werk eerder als een uitdaging dan als een obstakel? 
En ben je niet bang van deadlines en feedback? Dan 
is de bachelor Toegepaste Architectuur je op het lijf 
geschreven.

Inzicht in bouwproces 
én architectuur  
In deze opleiding slaan we de brug tussen architectuur 
en het bouwproces zelf, met vooral veel aandacht 
voor de praktische kant. Zowel het architecturale en 
het bouwkundige aspect als het visualiseren van 
architectuurprojecten komen dus aan bod. Die 
veelzijdigheid is meteen ook het grote verschil met 
een opleiding architectuur of bouw. Je leert dan ook 
niet enkel hoe een gebouw functioneel en 
organiserend ontworpen wordt, maar ook en vooral 
hoe het gebouwd wordt. Daarvoor krijg je de nodige 
theoretische achtergrond, die je meteen toepast in de 
praktijk. Ook de voorbeelden die we als uitgangspunt 
gebruiken, komen altijd uit de dagelijkse praktijk van 
architectenbureaus of aannemers. 

De praktische invalshoek en de aansluiting bij de 
realiteit zorgen ervoor dat je met je diploma op zak 
snel en goed voorbereid aan het werk kan. Zowel in 
architectenbureaus, bij aannemingsbedrijven als in 
visualisatiebureaus zorg je vanaf dag één voor 
meerwaarde. Zeker nu BIM (Building Information 
Modeling) steeds meer ingang vindt in de bouwwereld. 
Deze methode helpt alle bouw processen plannen en 
koppelt hoeveelheden, kostprijzen en isolatiewaarden 
aan het virtuele gebouwmodel. In de toekomstgerichte 
opleiding Toegepaste Architectuur krijg je zowel BIM 
onder de knie als andere softwareprogramma’s die 
eigen zijn aan de sector. Zo groei je uit tot een specialist 
voor het bouwen van morgen.

Toekomst- en praktijkgericht  
Jou opleiden tot een multi-inzetbare kracht die fel gegeerd is 
bij architectenbureaus, visualisatiebureaus, bouwbedrijven, 
bouwpromotoren of ingenieursbureaus. Dat is de rode draad 
doorheen de opleiding Toegepaste Architectuur aan Howest. 
In drie opbouwende pijlers (Analyseren, Detailleren en 
Visualiseren) krijg je de theorie die je nodig hebt voor het 
uitwerken van de architectuurprojecten uit de belangrijke 
praktijkpijler: ‘Organiserend ontwerpen en Uitvoerend 
ontwerpen’. In deze laatste pijler werk je eerst rond een 
eenvoudige gezinswoning, maar evolueer je naar complexere 
projecten zoals appartementen of niet-residentiële gebouwen.

Om je zoveel mogelijk praktijkervaring op te laten doen, is 
deze opleiding projectgestuurd. Elk semester werk je dus 

individueel of in team één of meerdere projecten uit. De 
theoretische input linken we daarbij aan reële projecten, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat je op die manier intenser 
leert. In het vijfde semester gaan we nog een stap verder en 
simuleren we de dagelijkse werking van een architectenbureau. 
Samen met je team werk je een project uit, stel je het voor 
aan je opdrachtgever en krijg je feedback, net zoals dat later 
in het werkveld zal gebeuren. Onze lectoren laten je daarbij 
allerminst aan je lot over. Ze volgen hoe je het project uitwerkt 
en sturen je bij op een coachende manier, geheel in lijn met de 
persoonlijke aanpak en het nauwe contact tussen studenten 
en lesgevers waar Howest om bekendstaat.

Door het uitgebreide praktijkluik ben 
je direct inzetbaar én een felbegeerd 
profiel voor toekomstige werkgevers.

“
“

ARCHITECTUUR
IETS VOOR JOU?

TOEGEPASTE
BACHELOR

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design


Keuzepakket 1: 
Architectuur
Heb je binnen de opleiding Toegepaste 
Architectuur een sterke interesse 
ontwikkeld voor architectuur, archi-
tectuuranalyse en -synthese en 
conceptueel ontwerp? Dan kan je met het 
keuzepakket ‘Architectuur’ je kennis op 
dit vlak verder uitbreiden. Onderwerpen 
zoals conceptualisatie en reconversie 
(herbestemming) komen hierbij in 
belangrijke mate aan bod. Dit keuzepakket 
vormt ook een uitstekende voorbereiding 
voor wie die de ambitie heeft om na de 
bachelor ook de master Architectuur te 
behalen.

Keuzepakket 2: 
Virtueel bouwen
Digitalisering heeft de voorbije jaren ook 
in de bouwsector haar intrede gedaan. Zo 
wordt het gebruik van BIM- modellen voor 
ontwerpen, structurele bereke ningen of 
projectmanagement steeds meer regel 
dan uitzondering. In het keuzepakket 
‘Virtueel bouwen’ krijg je innovatieve 
visualisatietechnieken onder de knie. 
Met je diploma op zak kan je vervolgens 
bijdragen tot de blijvende vernieuwing en 
actualisering van de technieken die in het 
werkveld gehanteerd worden.

Keuzepakket 3: 
Duurzaam renoveren
Nu de betonshift nadert, zit renoveren 
in de lift. De bouwsector wordt 
daardoor geconfronteerd met specifieke 
vraagstukken, waarbij een bestaand 
gebouw met de bijhorende historiek 
aangepast moet worden aan de 
huidige normen, zowel op het vlak van 
gebruikscomfort als op het vlak van 
duurzaamheid en herbestemming. Het 
keuzepakket ‘Duurzaam renoveren’ maakt 
je wegwijs in het circulaire bouwproces 
en biedt verdiepingsmogelijkheden op 
het vlak van renovatietechnieken en 
reconversie.

Howest / 4 YOUR FUTURE STARTS HERE / 5

Programma onder voorbehoud

STUDIEPROGRAMMA
2023 - 2024

De opleiding bestaat uit vier pijlers: Analyseren, Detailleren, Visualiseren en Organiserend 
ontwerpen + Uitvoerend ontwerpen. Doorheen elk van deze pijlers zijn de theorie en de 
praktijk nauw met elkaar verweven.

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4  SEMESTER 5*  SEMESTER 6  

Analyseren 1 (6 SP)
Architectuurtheorie
Architectuursynthese
- Analytische reflectie deel 1
- Analytische reflectie deel 2
- Ontwerprichtlijnen
- Communicatie
- Office

Analyseren 2 (6 SP)
Architectuurtheorie
Architectuursynthese
- Analytische reflectie deel 1
- Analytische reflectie deel 2
- Ontwerprichtlijnen
- Communicatie
- Office

Analyseren 3 (3 SP)
Architectuurtheorie
Architectuursynthese

Analyseren 4 (3 SP)
Architectuurtheorie
Architectuursynthese

Basispakket Keuzepakket 1: Architectuur Keuzepakket 2: Virtueel bouwen Keuzepakket 3: Duurzaam renoveren Stage (15 SP)

Bachelorproef (12 SP)
BAP

Solliciteren 6 (3 SP)
Sollicitatieportfolio
Lay-outtechnieken

ANALYSEREN

Analyseren 5 (3 SP)
Architectuurtheorie
Architectuursynthese

Analyseren 5 (3 SP)
Architectuurtheorie
Architectuurreconversie

Analyseren 5 (Conceptualiseren) (3 SP)
Architectuurconcepten
Architectuursynthese

Analyseren 5 (3 SP)
Architectuurtheorie
Architectuurreconversie

VISUALISEREN

Visualiseren 1 (9 SP)
2D-CAD 
Visualisatietechnieken
BIM

Visualiseren 2 (6 SP)
2D-CAD 
Visualisatietechnieken
BIM

Visualiseren 3 (6 SP)
BIM
Visualisatietechnieken
- Fotobewerkingstechnieke
- Rendertechnieken 

Visualiseren 4 (6 SP)
BIM
Visualisatietechnieken
- Rendertechnieken 
- Lay-outtechnieken

Visualiseren 5 (6 SP)
BIM
Visualisatietechnieken

Solliciteren 5 (3 SP)
Sollicitatieportfolio
Lay-outtechnieken
Stagevoorbereiding

Visualiseren 5  
(Animeren) (3 SP)

Visualisatietechnieken
Animatietechnieken - VR

Visualiseren 5  
(Animeren) (3 SP)

Visualisatietechnieken
Animatietechnieken - VR

Visualiseren 5  
(Structureren) (3 SP)

BIM-bouwstructuren
BIM-bouwtechnieken

DETAILLEREN

Detailleren 1 (6 SP)
Bouwconstructie 
Bouwcomfort 

Meettechnieken 1  (3 SP)

Detailleren 2 (6 SP)
Boouwconstructie
- Bouwconstructie 
- Bouwweek (Bouwconstructie)
Bouwcomfort
- Bouwcomfort 
- Bouwweek (Bouwcomfort)

Bouwmanagement 2 (3 SP)
Bouwwetgeving
Bouwbestekken

Detailleren 3 (6 SP)
Bouwconstructie 
Bouwtechnieken 

Bouwmanagement 3 (3 SP)
Bouwwetgeving
Bouwbestekken

Detailleren 4 (6 SP)
Bouwconstructie 
Bouwtechnieken

Detailleren 5 (3 SP)
Bouwconstructie
Bouwtechnieken

Bouwmanagement 5 (3 SP)
Bouwplanning
Bouwveiligheid

Detailleren 5 (3 SP)
Bouwstructuren
Bouwtechnieken

Detailleren 5 (3 SP)
Bouwstructuren
Bouwtechnieken

Detailleren 5  
(Renoveren) (3 SP)

Bouwpathologie
Bouwrenovatie

ORGANISEREND 
& UITVOEREND 
ONTWERPEN

Architectuurproject 1 (6 SP)
Geïntegreerd 
Architectuurproject 
Integratie 2D-CAD 
Zelfreflectie 

Architectuurproject ontwerpen 2 (3 SP)
Geïntegreerd Architectuurproject 
Zelfreflectie

Architectuurproject uitvoeren 2 (6 SP)
Geïntegreerd Uitvoeringsproject 
Integratie 2D-CAD 
Integratie Bouwcomfort 

Architectuurproject ontwerpen 3 (6 SP)
Geïntegreerd Architectuurproject 
Integratie Bouwwetgeving 
Zelfreflectie 

Architectuurproject uitvoeren 3 (6 SP)
Geïntegreerd Uitvoeringsproject 
Integratie BIM 
Integratie Bouwwetgeving 

Architectuurproject ontwerpen 4 (6 SP)
Geïntegreerd Architectuurproject 
Zelfreflectie

Architectuurproject uitvoeren 4 (6 SP)
Geïntegreerd Uitvoeringsproject
Integratie BIM 
Integratie Bouwtechnieken
Integratie Bouwbestekken
Integratie Duurzaamheid 

 
 Internationaal architectuur   project 4 (3 SP)

Projectweek

Architectuurproject ontwerpen 5 
(6 SP)

Geïntegreerd Architectuurproject 
Integratie Bouwwetgeving 
Zelfreflectie 

Architectuurproject uitvoeren 5 (6 SP)
Geïntegreerd Uitvoeringsproject 
Integratie Bouwtechnieken
Integratie Duurzaamheid

 
 
Internationaal 
architectuur project 6 
(3 SP)

Projectweek 

Visualiseren: we zetten zowel in op de klassieke 
2D-tekenprogramma’s als op Building Information Modeling 
(BIM). Met teken- en visualisatiesoftware breng je het volledige 
gebouw in beeld en koppel je er informatie aan vast (zoals 
bv. hoeveelheden, kostprijzen en isolatiewaardes van de 
bouwmaterialen aan).

Organiserend Ontwerpen + Uitvoerend Ontwerpen:  
je past je kennis uit de eerste drie pijlers toe in geïn te greerde 
architectuurprojecten en uitvoeringsprojecten. Daarbij integreer 
je 2D-CAD en BIM, bouwtechnieken, bouwwetgeving en integrale 
duurzaamheid.

Analyseren: het hoe en het waarom van architectuur. Deze pijler 
bestaat uit architectuurtheorie en architectuursynthese. Je krijgt niet 
alleen een overzicht van de architectuurgeschiedenis, maar analyseert 
ook architectuurprojecten. Zo krijg je meer inzicht en leer je verbanden 
leggen tussen historische periodes en nieuwe tendensen in de 
architectuurgeschiedenis.

Detailleren: in deze pijler nemen we het bouwtechnische aspect 
van het bouwproces onder de loep. Daarbij spelen we continu in op 
de evoluties in de bouwsector. Op het programma: bouwconstructie, 
bouwmanagement, bouwtechnieken, bouwcomfort, meetstaten en 
bestekken, bouwwetgeving, bouwplanning en bouwveiligheid.

 Hier kan je kiezen voor kort- of langlopende buitenlandse studie of stage. 
*Het 5de semester kan gevolgd worden als English-taught Semester: Integrated Building Design and Construction (30 ECTS)



WAAR KOM
JE LATER TERECHT?

• Praktijkgerichte opleiding: de focus ligt altijd op de praktijk, 
ook bij de theorielessen. Die worden vanuit een praktische hoek 
ingevuld en de aangehaalde voorbeelden zijn realistisch en komen 
recht uit de bouwsector. De theorie pas je ook meteen toe in 
praktijkateliers, individuele en teamprojecten, en uiteraard ook op 
je stage in het laatste semester.   

• Samenwerking met het werkveld: doorheen de opleiding zetten 
we sterk in op de interactie met het werkveld. Veel lesgevers 
hebben praktijkervaring of staan nog met één been in het 
werkveld. Werf- en bedrijfsbezoeken geven je een inkijk in hoe 
het er ‘in het echt’ aan toegaat. Tijdens de bachelorproef en zeker 
tijdens de stage schakel je nog een versnelling hoger en word je 
zelf een onderdeel van het werkveld.

• Persoonlijke begeleiding: onze kleinschaligheid en de 
bereikbaarheid van onze lectoren zijn typisch voor Howest. We 
werken heel vaak in kleine groepen. Met gerichte coaching, 
differentiatie en persoonlijke feedback ondersteunen we je in je 
groeiproces als mens en als professional.

• Klaar voor de job: de opleiding is volledig up-to-date met wat het 
werkveld vraagt. Ze is ook dubbel toekomstgericht. Enerzijds is ze 
een garantie voor je eigen toekomst (je bent meteen inzetbaar), 
maar we integreren ook ruim op voorhand de competenties die 
werkgevers in de toekomst van je zullen verwachten.

Net omdat deze opleiding zo sterk bij de dagelijkse realiteit aansluit, 
ben je na het afstuderen direct inzetbaar. Dat je wordt opgeleid tot 
een specialist en voortrekker op het vlak van BIM en duurzaamheid, 
maakt je profiel nog meer gegeerd. 

Met je diploma kan je dan ook heel wat kanten uit. Je kan eerst 
en vooral aan de slag in architectenbureaus, tekenbureaus, visu-
alisatiebureaus of ingenieursbureaus. Daarnaast heb je ook alle 
competenties voor een job als werfleider bij een bouwbedrijf of 
vastgoedontwikkelaar. Andere functies die je op het lijf geschreven 
zijn: bouwkundig tekenaar, BIM-specialist, medewerkers van ste-
denbouwkundige diensten of technische diensten. En ook als zelf-
standige zal je niet om werk verlegen zitten. 

Feit is dat nagenoeg alle studenten Toegepaste Architectuur quasi 
meteen een job vinden. 

 ONZE TROEVEN  

Internationale mogelijkheden

Kijk je graag over de grenzen heen? Dan krijg je daar tijdens de 
opleiding Toegepaste Architectuur aan Howest zeker de kans toe. 
Het volledige curriculum zet in op internationalisering. Zo krijg je 
in de modules IAP de keuze uit diverse internationale workshops 
of architectuurreizen. In het laatste jaar kan je studeren bij een 
van onze buitenlandse partners of je stage in het buitenland 
doen. Dat kan over de hele wereld.

Verder studeren? 

Met je diploma op zak ben je meteen inzetbaar 
op de arbeidsmarkt. Heb je toch zin in meer? 
Aan Howest hebben we vier postgraduaten die 
aansluiten bij Toegepaste Architectuur: 
• BIM Management
• BIM Expert Modeler
• Renovatietechnieken en Monumentenzorg
• Circulair Bouwen

Daarnaast kan je schakelprogramma’s volgen 
naar de masters Architectuur, Stedenbouw 
of Interieurarchitectuur, de bachelor 
Interieurvormgeving, Industrieel Ingenieur 
Bouwkunde of de bachelor Vastgoed.  
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“Al meer dan twintig jaar bieden wij stageplaatsen aan voor 
studenten Toegepaste Architectuur. Ze zijn een cruciale schakel in 
onze organisatie en sinds we een paar jaar geleden zijn overgestapt 
naar BIM is hun belang enkel maar toegenomen. Ze modelleren 
bijvoorbeeld de voorontwerpen van de ontwerpers (op papier, 
in SketchUp of AutoCAD) in een BIM-pakket. Of ze verwerken de 
input van onze stabiliteitsingenieurs. Daarnaast zetten we ze in 
voor grotere werven. Ze zijn aanwezig op de werfvergaderingen en 
ondersteunen de projectarchitect bij alle administratieve taken die 
bij een bouwwerf komen kijken. Ook houden ze het BIM-model up-
to-date. Doordat de opleiding heel praktijkgericht is, zijn bachelors 
Toegepaste Architectuur overigens meteen inzetbaar in een 
architectenkantoor.“

“Met de technische opleiding Bouw- en houtwetenschappen op 
zak en een interesse in tekenen en architectuur, koos ik na het 
middelbaar voor Toegepaste Architectuur. Het bleek de perfecte 
keuze. Ondertussen werk ik op freelancebasis als Technical 
Designer op mijn stageplaats (U/Define architects), maar je kan 
met deze opleiding heel veel verschillende richtingen uit. Zo 
gingen er medestudenten aan de slag in architectenbureaus 
en studiebureaus, maar anderen werken als werfleider of 
projectleider. Je kan dus zowel achter een bureau als op de werf 
terechtkomen, afhankelijk van je voorkeur voor computer(teken)- 
werk of het effectieve bouwen op het terrein.”

JO VERSTRAETETESSA VANDENBROUCKE
AIKO ARCHITECTEN EN INGENIEURS

TECHNICAL DESIGNER, U/DEFINE

WERKVELDALUMNA

“Ik koos voor Toegepaste Architectuur op basis van mijn interesses 
en de toekomst die ik voor ogen had. Al snel werden mijn initiële 
verwachtingen overtroffen door de intensieve begeleiding, de kennis 
van de lectoren en de familiale sfeer op de campus. Howest heeft 
een lange geschiedenis op het vlak van toegepaste architectuur en 
dat blijkt ook uit de manier van lesgeven. We maken kennis met 
vooruitstrevende computerprogramma’s en leren effectief om een 
project tot in detail te analyseren en zo goed mogelijk te verbeteren. 
Ook de internationale mogelijkheden spraken me meteen aan. Ik 
studeer momenteel in Amerika en beleef hier de tijd van mijn leven. 
Zelfs op afstand ervaar ik de uitstekende begeleiding van Howest.”

“Al van jongs af aan droomde ik ervan ‘iets met architectuur’ te 
doen. Na het secundair ging het dan ook tussen Architectuur en 
Toegepaste Architectuur. Ik koos uiteindelijk voor het laatste omdat 
ik op zoek was naar een richting die me een mooi evenwicht tussen 
theorie en praktijk kon aanbieden. Net dat is het sterke punt van 
deze bacheloropleiding: je krijgt de nodige theoretische input, die 
je meteen inzet in de praktijkvakken. Je blijft dus niet met het gevoel 
achter dat je zomaar theorie studeert zonder er echt iets mee aan te 
kunnen vangen. Bij mijn keuze voor Toegepaste Architectuur speelde 
destijds ook het feit mee dat deze opleiding beperkt was tot drie jaar. 
Je wist maar nooit dat ik schoolmoe zou geraken. Dat is ondertussen 
wel even anders uitgedraaid. Tijdens mijn buitenlandse stage in 
Milaan kon ik immers proeven van interieurarchitectuur, waardoor 
ik nu het schakelprogramma volg als voorbereiding op een master 
in de interieurarchitectuur.”

“Ik kon nauwelijks lopen toen ik al mee op de stelling stond met 
mijn vader. Dat mijn toekomst in de bouw zou liggen, was dan al 
duidelijk. Toen ik tijdens een infodag van Howest de projecten van 
de studenten Toegepaste Architectuur kon bewonderen, was mijn 
keuze gemaakt. De vele uren computerwerk schrikten me niet af. 
Integendeel, dat vond ik net leuk. Ondertussen heb ik verschillende 
softwareprogramma’s onder de knie en bracht ik al heel wat 
opdrachten tot een goed einde, vaak tegen strakke deadlines. Want 
vergis je niet, in deze opleiding moet je hard werken, maar het blijkt 
de ideale voorbereiding op het werkveld. Tijdens mijn vakantiejob 
bij een bouwcoördinator draaide ik bijvoorbeeld bijna als een 
volwaardige medewerker mee.”

“Architectuur interesseerde me wel, maar van echt bouwen 
wist ik niets toen ik me inschreef voor de opleiding Toegepaste 
Architectuur. Dat hoefde ook niet, want het is net de praktische 
kant van architectuur die centraal staat in deze opleiding. De focus 
ligt dus niet zozeer op het architecturale ontwerp van gebouwen, 
maar wel op de technische kant van de constructie ervan. Van de 
basis technieken en bouwknopen voor typische rijwoningen ging 
het over skeletbouw, schuine daken en meergezinswoningen tot 
staalconstructies in grote niet-residentiële projecten. Elk jaar werd 
het iets complexer, maar het tempo zat goed. Mijn stageplaats 
werd uiteindelijk mijn eerste werkplek en daar heeft mijn praktische 
kennis een groot aandeel in gehad. Het ontwerp van de nieuwe 
campus in Brugge komt trouwens van ons architectenbureau. Zo 
blijf ik toch nog een beetje met Howest verbonden.”LANDER VAN DEN BRANDEN

JEAN-PHILIPPE ROELSTRAETE

3DE JAAR TOEGEPASTE ARCHITECTUUR

IN HET BUITENLAND

INTERIEURARCHITECTUUR

STUDENT

ALUMNUS

AAN HET
WOORD

MYRTHE LOYEN
STUDENTE

SCHAKELPROGRAMMA NAAR

THIBO R.
ALUMNUS 

ARCHITECT ASSISTENT BIJ

EVR-ARCHITECTEN IN GENT3DE JAAR TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
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DETAILLERENANALYSEREN

ORG 5B: Collage euvre architect - Neutelings Riedijk architects - Jonas Vanhecke - Bernd Vandenbruwaene - Willaert Laurora
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- Warm plat dak sportzaal -  'U-waarde= 0.14 W/m²K'
• Dakdichting, kunstof thermoplastisch bitumen,

derbigum vaeplan V, naden verlast, koud verlijmd (PU-lijm) op isolatie
• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Recticel powerdeck F,

120x250cm, ƛ-D= 0.026 W/mK, los geplaatst

• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt
• Isoleerde afschotlaag, cementgebonden EPS korrels,  royaux roofmix,

± 15 kg/m², ƛ-D= 0.14 W/mK, afschot 2cm/m, min- dikte 5 cm

• In situ gegoten gewapende betonplaat (zichtbaar), beton soort/klasse

volgens studie, wapening: dubbelgewapend (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur),
zigzagstoel afstandhouder 10 cm
• In situ gegoten zichtbaar casetteplafond, voorgespannen balken 35x100cm,

wapening en beton volgens studie ingenieur

opgespannen staalkabel  Ø 90mm

circulatie polyvalente zaal

± 45  cm

0.25  cm

16   cm

0.01  cm

 ± 8  cm

18  cm

- extensief groendak -
• Beplanting voorgekweekte Sedummat, irs-btech,

120 x 200cm, 10-15 kg/m², vergroeid aan substraatlaag
• Substraalaag, Vulkaplus extensief,

IBIC, korrelgrote 2/12mm, losliggend
• Filterdoek, niet geweven geotextiel met PP-vezels,

fibertex F-33, 5m breed, bevestigt aan drainageplaat
• Drainageplaat noppenbaan, HD-PE,

Matgeco DrainoTech G20, rollengte 12.5x2m, los geplaatst
• Worteldoek, niet geweven geotextiel met PP-vezels,

fibertex F-33, 5m breed, losliggend

9  cm

3  cm

4  cm

0.01  cm

 2  cm

0.01  cm

afstandhouder wapening, ijzer Ø 8mm

Doorlopende afstandhouder plastic,
Plakagroup, type A, met open zijkant, 3 cm hoog

Grindhouder, aluminium, Apok,
grint-100, hoogte 10 cm, los geplaatst

Filterende grindlaag,
rolgrind bruin/geel, 4/16 Ø

hoeklat, vuren gedrenkt

Muurplaat, multiplex berken, MetsaWood,
mechanisch bevestigd, 24mm dikte

Alu dakrand antraciet grijs,60x54mm
Compri B-series, mechanisch bevestigd

Thermische onderbreking, halfen iso-element,
HIT-Hp ft2, ingestort, dimensie volgens studie

- Buitenmuur sporthal -  'U-waarde= 0.19 W/m²K'
• In situ gegoten architectonisch beton, beton soort/klasse

volgens studie, wapening: dubbelgewapend (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur)
• samengestelde laag:

• verticale balken, balk Canadese Oregon geschaafd,

65x140mm, mechanische bevesteging aan betonwand,
thermisch ontkoppeld met neopreen 5mm
• Steenwol isolatie, Rockwool - RockSono Extra,

100x60 cm, ƛ-D= 0.034 W/mK, geplaatst tussen lattenwerk

• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, geniet, naden luchtdicht toegeplakt
• samengestelde laag:

• Horizontaal lattenwerk, SLS geschaafd, 38x63mm,

          geschroefd op verticale balken
• Akoestisch isolatiepaneel, recticel - silentwall,

120x60 cm, ƛ-D= 0.037W/mK, geplaatst tussen SLS

• Gipskartonplaat, Gyproc Saint-Gobain,

soundblock plaat, 260x120x12.5cm, geschroefd op lattenwerk
• Akoestische katoenpleister, cellulose gebonden katoenvezels,

klima-plaster, effen wit, meerlagig gespoten

60  cm

40  cm

14  cm

14  cm

0.01  cm

0.04  cm

 0.04  cm

12.5  cm

0.08  cm

- vloer circulatie - 'U-waarde= 0.19 W/m²K'
• In situ gestorte enkelgewapende betonvloer, gepolijste afwerking

      extra waterwerende impregnering, gezaagde uitzettingsvoegen
• vloerverwarming, Vasco - net systeem, ingestort in betonvloer

• PE-folie, polyethyleen, Vasco pe-folie met legpatroon,

los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt
• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Unilin - utherm floor K,

120x100 cm, ƛ-D= 0.022 W/mK

• PE-folie, polyethyleen, URSA seco, rollengte 25m op 2m breed,

los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt

• Isolerende uitvullingslaag, gerecycleerde eps korrels,

Royaux, isolatiemortel, ƛ-D= 0.11 W/mK

• Verzwaarde funderingszool

• In situ gegoten driedubbel gewapende betonplaat, beton

           soort/klasse  volgens studie, wapening: dubbelgewapend
           (FEB 500) steknetten 5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter
            volgens studie ingenieur), zigzagstoel afstandhouder 20&26 cm
• Werkvloer, ongewapend zuiverheids beton

• Pe-bouwfolie, plaka group, los geplaatst

• Vaste, draagkrachtige & onaangeroerde  zandgrond

97  cm

12  cm

0.01  cm

10  cm

 0.01  cm

10  cm

60  cm

5  cm

0.01  cm

- vloer polyvalente zaal -  'U-waarde= 0.19 W/m²K'
• In situ gestorte enkelgewapende betonvloer, gepolijste afwerking

      extra waterwerende impregnering, gezaagde uitzettingsvoegen
• vloerverwarming, Vasco - net systeem, ingestort in betonvloer

• PE-folie, polyethyleen, Vasco pe-folie met legpatroon,

los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt
• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Unilin - utherm floor K,

120x100 cm, ƛ-D= 0.022 W/mK

• PE-folie, polyethyleen, URSA seco, rollengte 25m op 2m breed,

los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt

• Isolerende uitvullingslaag, gerecycleerde eps korrels,

Royaux, isolatiemortel, ƛ-D= 0.11 W/mK

• In situ gegoten dubbel gewapende betonplaat, beton soort/klasse

volgens studie, wapening: dubbelgewapend (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur),
zigzagstoel afstandhouder 20 cm
• Werkvloer, ongewapend zuiverheids beton

• Pe-bouwfolie, plaka group, los geplaatst

• Vaste, draagkrachtige & onaangeroerde  zandgrond

67  cm

12  cm

0.01  cm

10  cm

 0.01  cm

10  cm

30  cm

5  cm

0.01  cm

- Warm plat dak polyvalente zaal -  'U-waarde= 0.14 W/m²K'
• Dakdichting, kunstof thermoplastisch bitumen,

derbigum vaeplan V, naden verlast, koud verlijmd (PU-lijm) op isolatie
• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Recticel powerdeck F,

120x250cm, ƛ-D= 0.026 W/mK, los geplaatst

• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt
• Isoleerde afschotlaag, cementgebonden EPS korrels,  royaux roofmix,

± 15 kg/m², ƛ-D= 0.14 W/mK, afschot 2cm/m, min- dikte 5 cm

• In situ gegoten gewapende druklaag, beton soort/klasse

volgens studie, bovenwapening  (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur),

• Geprefabriceerde breedvloerplaat, gewapen beton, De sloovere nv,

breetde: 220 cm, onderwapening  (FEB 500) volgens studie ingenieur
• Akoestische katoenpleister, cellulose gebonden katoenvezels,

      klima-plaster, effen wit, meerlagig gespoten

± 45  cm

0.25  cm

16   cm

0.01  cm

 ± 8  cm

14  cm

6  cm

0.8  cm

- extensief groendak -
• Beplanting voorgekweekte Sedummat, irs-btech,

120 x 200cm, 10-15 kg/m², vergroeid aan substraatlaag
• Substraalaag, Vulkaplus extensief,

IBIC, korrelgrote 2/12mm, losliggend
• Filterdoek, niet geweven geotextiel met PP-vezels,

fibertex F-33, 5m breed, bevestigt aan drainageplaat
• Drainageplaat noppenbaan, HD-PE,

Matgeco DrainoTech G20, rollengte 12.5x2m, los geplaatst
• Worteldoek, niet geweven geotextiel met PP-vezels,

fibertex F-33, 5m breed, losliggend

9  cm

3  cm

4  cm

0.01  cm

 2  cm

0.01  cm

- dakplaat circulatie - 'U-waarde= 0.12 W/m²K'
• geprefabriceerd vloerpaneel, architectonisch beton,

Eurodal, dubbelgewapend 400x300cm, vaste oplegging
• Sterk geventileerde luchtlaag

• Dakdichting, EPDM-rubber, RESITRIX SK W full bond,

10 meter per rol & 1m breed, koud gekleefd met zelfklevende folie
• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Recticel powerdeck F,

120x250cm, ƛ-D= 0.026 W/mK, los geplaatst

• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, los geplaatst, naden luchtdicht toegeplakt
• Isoleerde afschotlaag, cementgebonden EPS korrels,  royaux roofmix,

± 15 kg/m², ƛ-D= 0.14 W/mK, afschot 2cm/m, min- dikte 5 cm

• In situ gegoten gewapende druklaag, beton soort/klasse

volgens studie, bovenwapening  (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur),
• Geprefabriceerde breedvloerplaat, gewapen beton, De sloovere nv,

breetde: 220 cm, onderwapening  (FEB 500) volgens studie ingenieur
• Gipsbepleistering, Knauf mp-75 spuitpleister, gladde afwerking

60  cm

12  cm

± 7  cm

0.25  cm

16   cm

0.01  cm

 ± 8  cm

14  cm

6  cm

1  cm

- binnenmuur sporthal/circulatie  -
• Hout afwerking, verticaal lattenwerk, Europees lorkenhout

80x35 mm, h.o.h: 9cm  open voegen 5mm, geschoten op SLS
• leidingspouw:

• Horizontaal lattenwerk, SLS geschaafd, 38x63mm,

            geschoten op horizontale balken
• verticale balken, balk Canadese Oregon geschaafd,

65x230mm, mechanische bevesteging aan betonwand
• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, geniet, naden luchtdicht toegeplakt
• in situ gestorte dubbelgewapende betonwand, beton soort/klasse

volgens studie, wapening  (FEB 500) steknetten
5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur)
• Gipsbepleistering, Knauf mp-75 spuitpleister, gladde afwerking

62  cm

3.5  cm

3.8  cm

230   cm

0.01  cm

30  cm

1  cm

- tussenmuur circulatie/polyvalente zaal  -
• Akoestische katoenpleister, cellulose gebonden katoenvezels,

klima-plaster, effen wit, meerlagig gespoten
• betonmetselwerk, Volle betonblokken, 29x14x19 cm,

voegbreedte 1.2 cm, vol  en zat vermetseld, meegaand voegwerk
• Akoestische isolatie, glaswol, isover - Party wall,

150x60 cm, los tussen wanddelen geplaatst
• Snelbouwmetselwerk, ploegsteert thermobloc, 29x14x19 cm,

voegbreedte 1.2 cm, vol  en zat vermetseld, meegaand voegwerk
• Gipsbepleistering, Knauf mp-75 spuitpleister, gladde afwerking

36  cm

0,8  cm

14  cm

5  cm

14  cm

1  cm

- buitenmuur polyvalente zaal  - 'U-waarde= 0.15 W/m²K'
• geprefabriceerd gevel element, architectonisch beton,

370x300 cm, opgehangen met halfen verankeringssysteem
• Matig geventileerde luchtspouw, afvoeren van condensatie

• PIR - isolatie,  polyisocyanuraat-schuim, Recticel - IP PIR 022,

120x250cm, ƛ-D= 0.022 W/mK, mechanisch bevestigd

• betonmetselwerk, Volle betonblokken, 29x14x19 cm,

voegbreedte 1.2 cm, vol  en zat vermetseld, meegaand voegwerk
• Akoestische katoenpleister, cellulose gebonden katoenvezels,

klima-plaster, effen wit, meerlagig gespoten

45  cm

14  cm

2  cm

14  cm

14  cm

0.8  cm

- Driedubbel isolerend glas - 'U-waarde= 0.6 W/m²K'
AGC - Thermobel TG Stopray Vision-50
• binnenste glasplaat

• superisolerende coating van metaaloxyden

• glasspouw gevuld met thermisch gad 'krypton'

• middenste glasplaat Planibel Clearvision

• glasspouw gevuld met thermisch gad 'krypton'

• superisolerende coating van metaaloxyden

• buitenste glasplaat

42  mm

4  mm

15  mm

4  mm

15  mm

4  mm

Druipneus architectonisch beton

afwerking raamprofiel, aluminium strook,
mat zwart, opgespoten met silicone voeg

Raamprofielen, Reynaers aluminium,
System 86-High Insulation, mat zwart

Luchtdichte aansluitkleefband, PP-copolymeer
contega solido sl-d, luchtdicht verkleefd

bevesteging raamkader, multiplex berken,
MetsaWood, mechanisch bevestigd, 24mm dik

bevesteging raamkader, Aluminium hoekprofiel,
mechanisch bevestigd , thermisch onderbroken

Waterdichting raam, EPDM-rubber, RESITRIX
SK W full bond, koud gekleefd met zelfklevende folie

opgespannen staalkabel  Ø 73mm

afstandhouder wapening, ijzer Ø 8mm

Verankering opgespannen staalkabel,
Staal, ingegoten in situ gestorte wand

Randafwerkingsprofiel, aluminium mat zwart,
mechanisch bevestigd aan raamkader

Luchtdichte aansluitkleefband, PP-copolymeer
contega solido sl-d, luchtdicht verkleefd

Raamprofielen, Reynaers aluminium,
System 86-High Insulation, mat zwart

bevesteging raamkader, multiplex berken,
MetsaWood, mechanisch bevestigd, 24mm dik

Uitpasruimte raamprofiel, opgespoten met pur schuim,
Soudal - soudafoam click&fix low expansion

Isolerende steen, cellenbeton,
Ytong - kimblok, 60x10x30cm

Vloerplaat uitkraging, dubbelgewapend beton,
 extra verstevigd met wapeningsijzer volgens ingenieur

Grindhouder, aluminium, Apok,
grint-100, hoogte 10 cm, los geplaatst

Filterende grindlaag,
rolgrind bruin/geel, 4/16 Ø

hoeklat, vuren gedrenkt

Dakopstand, isolerende steen,
cellenbeton, Ytong - kimblok, 60x10x30cm

Alu dakrand antraciet grijs,60x54mm
Compri B-series, mechanisch bevestigd

Muurplaat, multiplex berken, MetsaWood,
mechanisch bevestigd, 24mm dikte

3
0

0
4

0
0

Sportzaal

- vloer sportzaal - 'U-waarde= 0.21 W/m²K'

• vloerafwerking, PVC meerlagig membraam,

      gerflor - taraflex M comfort, verlijmd op multiplex

• Lastenverdeelplaat, multiplex berken, MetsaWood,

160x360 cm, mechanisch bevestigd en verlijmd
• Luchtdicht dampscherm, polyethyleen, URSA seco,

rollengte 25m op 2m breed, geniet, naden luchtdicht toegeplakt
• vloerverwarming, unopor sportvloerverwarming

legpatroon om de 15cm, opgehangen in beugels
• Iuchtlaag, stilstaande niet geventileerde luchtlaag

• vloer isolatie, steenwolplaat, Rockwool - RockSono solid alu,

stroken 35x150cm, ƛ-D= 0.035 W/mK, los geplaatst

• In situ gegoten dubbel gewapende betonplaat, beton soort/klasse

      volgens studie, wapening: dubbelgewapend (FEB 500) steknetten
      5950 x 2350 x 150 x 150 x (diameter volgens studie ingenieur),
      zigzagstoel afstandhouder 20 cm
•  Werkvloer, ongewapend zuiverheids beton

• Pe-bouwfolie, plaka group, los geplaatst

• Vaste, draagkrachtige & onaangeroerde  zandgrond

67  cm

0.12 cm

0.24   cm

0.01  cm

 3 cm

5  cm

20  cm

30  cm

5  cm

0.01  cm

Vloerplint, harde vinyl,
 Gerfloor - vynaflex, gekleefd

Isolerende steen, cellenbeton,
Ytong - kimblok, 60x10x30cm

schokabsorberend lattenwerk, multiplex berken,
MetsaWood, mechanisch bevestigd, 30mm dik

Versterkingsblok vloerconstructie,
vuren hout, mechanisch bevestigt met alu profiel

Schokabsorberende pads, neopreen
 c.c rubber - neopreen op rol ,verkleefd

ijzer afstandhouder, zigzag stoel Ø 6mm
plakagroup - FRZZ20 , hoogte 20 cm

Beton afstandhouder, plakagroup BLD30,
 17x7x3 cm, los geplaatst

Eventuele leidingen, verwerkt
in isolerende uitvullingslaag

Randisolatie, polyethyleen schuim,
5 mm dik, zelfklevend

Minimalistische plint, aluminium wit gelakt,
25x40mm, verlijmd, silicone afkitting onderaan

Verbindingsstaven wand, ingestort in vloerplaat
wapeningsstaal (FEB 500) volgens studie

waterafvoergoot, uitbekleed in EPDM rubber,
RESITRIX SK W full bond, koud gekleefd

Waterdichting raamprofiel, EPDM rubber,
RESITRIX SK W full bond, koud gekleefd

Waterdichting gevelelement, EPDM rubber,
RESITRIX SK W full bond, koud gekleefd

Drukbout/windanker gevelpaneel,
Halfen DS25, Bout M20, ingestort

luchtdicht afgeplakte naden isolatie,
Recticel - recti tape, 5 cm breed, zelfklevend

Tand en groef, PIR - isolatie, Recticel - IP PIR 022,
ƛ-D= 0.022 W/mK, mechanisch bevestigd

bevesteging isolatie, isolatieplug,
Fischer DIPK - kunstofnagel

Bevesteging gevelpaneel, gevelplaatanker,
Halfen fpa-5A, 2 bevestegingen per paneel

Bevesteging gevelpaneel, ingestort anker,
Halfen fpa-5A, 2 bevestegingen per paneel

Leidingspouw voor eventueel: ventilatie, koeling,
elektriciteit, verwarming, ....

Drainage buis,polyethyleen

Deschacht plastics, Ø 125 mm

omhulling gerecycleerd prolypropyleen,
filterdichtheid 450 micron

waterdoorlatende grindstrook, 20x20cm,
rolgrind, korrelgroote 8/16

Betonkolom, geprefabriceerd zichtbeton,
Willy Naessens, BX500/1000, overspanning
25m, 50x100cm

niet geweven geotextiel met PP-vezels,
      fibertex F-33, 5m breed, losliggend

Betonbalk, geprefabriceerd zichtbeton,
Willy Naessens, KM500/500, Hoogte 5.5m,
50x100cm

Architectuurproject 5B - uitvoerginsfase

Gemeenschapscentrum scharphout

Student: Bernd VandenbruwaeneInhoud: Doorsnede - uitvoeringsfase

Locatie: Scharphoutsstraat - Lissewege Datum: 29/01/2019

Schaal: 1/20

Lectoren: M.Maes, R.Vandenhouwe
P. Vandewalle
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Grondplan, snedes en inplantingsplan
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Niveau 0: Archicad

Module Visualiseren3, eindopdracht deel 2 - 2018-2019Vogelperspectief gericht op tuin: Photoshop

Niveau 1: Archicad

Niveau 2: Archicad

Voorgevel: Archicad

Rechtergevel: Archicad

Achtergevel: Archicad

Render omgeving: Photoshop, 3DSMaxTopview: Photoshop

Verkoopsplan Niveau 1: PhotoshopInterieurperspectief: 3dsMax
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Project: SCHOENEN DANNEELS

Constructie & structuur Lectoren:

Vandekerckhove Modest

Frank
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Schaal:

Datum:

Laatste wijziging:

Fundering
Alle funderingsbalken zijn 60cm hoog en 40cm breed met wapening berekend volgens de stabiliteitsenginieur

Gelijkvloers

BALKEN KOLOMMEN

Balk 0-1 HEA160 160x4390x150mm

Balk 0-2 HEM160 170x11450x180mm

Balk 0-3 HEB180 180x4720x180mm

Balk 0-4 HEB180 180x4650x180mm

Balk 0-5 HEM200 210x6750x220mm

Balk 0-6 HEB180 180x740x180mm

Balk 0-7 HEA140 140x4680x130mm

Balk 0-8 HEA140 140x4590x130mm

Balk 0-9 HEB180 180x4230x180mm

Balk 0-10 HEB180 180x4080x180mm

Balk 0-11 HEB160 160x5500x160mm

Balk 0-12 HEA140 140x1490x130mm

Balk 0-13 HEA140 140x1680x130mm

Balk 0-15 HEB180 180x7470x180mm

Balk 0-16 HEM160 170x7770x180mm

Balk 0-17 HEM160 170x7320x180mm

Balk 0-18 HEM160 170x4890x180mm

Balk 0-19 HEM160 170x9690x180mm

Balk 0-20 HEM160 170x1250x180mm

Balk 0-21 Betonbalk 150x1800x200mm

Balk 0-22 Betonbalk 150x2070x200mm

Balk 0-23 Betonbalk 150x3860x400mm

Balk 0-24 Betonbalk 150x1270x70mm

Balk 0-25 Betonbalk 150x3200x400mm

Balk 0-26 Betonbalk 150x5420x600mm

K 0-1 HEA140 140x130x3900mm

K 0-2 HEA140 140x130x3750mm

K 0-3 HEA140 140x130x3920mm

K 0-4 HEA140 140x130x3750mm

K 0-5 HEA140 140x130x3750mm

K 0-6 HEA140 140x130x3750mm

K 0-7 HEA140 140x130x3920mm

K 0-8 HEA140 140x130x3920mm

K 0-9 HEA140 140x130x3920mm

K 0-10 HEA140 140x130x3750mm

K 0-11 HEA140 140x130x3750mm

K 0-12 IPE100 60x100x3750mm

1ste Verdiep

BALKEN KOLOMMEN

Balk 1-1 IPE220 110x3260x220mm

Balk 1-2 HEM160 170x3240x180mm

Balk 1-3 HEM160 170x4680x180mm

Balk 1-4 HEM140 150x5210x160mm

Balk 1-6 Omkeerbalk beton 150x17730x4300mm

Balk 1-7 HEA140 140x4370x130mm

Balk 1-8 HEA140 140x3810x130mm

Balk 1-9 HEA140 140x3810x130mm

Balk 1-10 HEA140 140x5640x130mm

Balk 1-11 Omkeerbalk beton 150x4300x4300mm

Balk 1-12 HEM140 150x4030x160mm

Balk 1-13 HEM140 150x5280x160mm

Balk 1-14 HEM140 150x5210x160mm

Balk 1-15 HEA140 140x1340x130mm

Balk 1-16 Omkeerbalk beton 150x1530x4300mm

Balk 1-17 IPE270 140x5060x270mm

Balk 1-18 IPE270 140x2200x270mm

Balk 1-19 IPE270 140x8410x270mm

Balk 1-20 IPE270 140x2580x270mm

Balk 1-21 HEM140 150x1690x160mm

Balk 1-22 HEM140 150x1040x160mm

Balk 1-23 HEM140 150x4690x160mm

Balk 1-24 HEM140 150x4680x160mm

Balk 1-25 HEM140 150x9680x160mm

K 1-1 IPE100 60x100x3050mm

K 1-2 HEA140 140x130x2980mm

K 1-3 HEA140 140x130x2990mm

K 1-4 HEA140 140x130x2990mm

K 1-5 HEA140 140x130x2990mm

K 1-6 HEA140 140x130x2990mm

K 1-7 HEA140 140x130x2990mm

K 1-8 HEA140 140x130x2990mm

K 1-9 HEA140 140x130x2990mm

K 1-10 HEA140 140x130x2990mm

K 1-11 HEA140 140x130x2990mm

K 1-12 HEA140 140x130x2990mm

K 1-13 HEA140 140x130x2990mm

K 1-14 HEA140 140x130x2990mm

K 1-15 HEA140 140x130x2990mm

K 1-16 HEA140 140x130x2880mm

K 1-17 HEA140 140x130x2970mm

K 1-18 HEA140 140x130x2880mm

K 1-19 HEA140 140x130x2880mm

K 1-20 HEA140 140x130x2990mm

K 1-21 HEA140 140x130x2990mm

K 1-22 HEA140 140x130x2320mm

K 1-23 HEA140 140x130x2320mm

K 1-24 HEA140 140x130x2320mm

2de Verdiep

BALKEN KOLOMMEN

Balk 2-1 Betonbalk 150x4430x600mm

Balk 2-2 HEB160 160x6270x160mm

Balk 2-3 HEA160 160x4430x150mm

Balk 2-4 Betonbalk 150x3370x310mm

Balk 2-5 IPE300 150x7450x300mm

Balk 2-6 Omkeerbalk beton 150x6080x1370mm

Balk 2-7 HEM140 150x5930x160mm

Balk 2-8 Omkeerbalk beton 150x2050x1370mm

Balk 2-9 HEM140 150x5110x160mm

Balk 2-10 Omkeerbalk Beton 150x4810x1370mm

K 2-1 IPE100 60x100x2650mm

3de Verdiep

BALKEN KOLOMMEN

Dakstructuur

SPANTEN KOLOMMEN

3x Spant IPE200 200x100x5600mm

2x Spant IPE200 200x100x3536mm

1x Spant IPE200 200x100x5690mm

1x Spant IPE200 200x100x5371mm

1x Spant IPE200 200x100x5854mm

2x Noordboomspant IPE200 200x100x6910mm

1x Noordboomspant IPE200 200x100x7410mm

1x Noordboomspant IPE200 200x100x4190mm

Balk 4-1 HEM140 150x5470x160mm

Balk 4-2 IPE140 70x3050x140mm

(Refererend naar de grondplannen voor de nummering) (Refererend naar de grondplannen voor de nummering)

(Refererend naar de grondplannen voor de nummering) (Refererend naar de grondplannen voor de nummering)

(Refererend naar de grondplannen voor de nummering) (Refererend naar de grondplannen voor de nummering)

(Refererend naar de grondplannen voor de nummering) (Refererend naar de grondplannen voor de nummering)

(Refererend naar de grondplannen voor de nummering) (Refererend naar de grondplannen voor de nummering)
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Bailleul Diederik - Toegepaste Architectuur - Constructieleer4 - academiejaar:2016-2017

Project: SCHOENEN DANNEELS
Constructie & detail

Plannen:
Detail Snede B3 Detail 2

Schaal:
1:6

Lector: Vandekerckhove Tom

BTSM M-50 Balustradesysteem

Stalen beugel/voet gelast aan stalen frame

Multiplex

Aluminium afwerking in zelfde kleur als ramen

HEM 140

Stabalux Vliesgevelsysteem

88.2 float glas met Saflex DG41 PVB's folie

-Natuursteen tegels 1,2cm

-Epdm roofing V4 0,5mm verlijmd op isolatie

-Dampscherm dampdicht 0,2mm

-Uitvullaag 5cm

-Houtwol isolatieplaat hard 12cm

-Tegeldragers vanaf 5cm

-Druklaag in gewapend beton 10cm

-Predallen 5cm

-Houten latwerk 5cm mechanisch verankerd aan beton

-Gispkartonplaat 1,8cm

-Natuursteen tegels 1,2cm

-Epdm roofing V4 0,5mm verlijmd op isolatie

-Dampscherm dampdicht 0,2mm

-Houtvezelplaat 2x 1,8cm mechanisch bevestigd aan stalen frame

-Houtwol isolatieplaat hard 12cm

-Tegeldragers vanaf 5cm

-Stalen frame 15cm gelast

-Houten latwerk 5cm mechanisch bevestigd aan stalen frame

-Gipskartonplaat 1,8cm

Project: SCHOENEN DANNEELS
BIM & Visualisatie
Bailleul Diederik - Toegepaste Architectuur - CAAD4 Academiejaar: 2016 - 2017 Lectoren: Goris Lana & Van de Walle Ruben

Constructie render Architectuurrender

Opengewerkte constructie axionometrieConstructiemodel met zicht op dak

2D detail 

3D detail 

GSEducationalVersion

PE luchtdichtheidsfolie

Vast raam kozijn

Dubbele beglazing

Open stootvoeg

Gewafelde PE waterkering

Ophangconsole met verlengd been

Randisolatie

Z-profiel

Multiplex 18 mm

HEB 250

Plaat vastgelast aan HEB profiel ter bevesteging van het ophangconsole

Harde - hydrofobe PIR isolatieplaat

PE luchtdichtheidsfolie

Dubbele beglazing
Vast raam kozijn

Alluminium onderdorpel

Regelschroeven

- polyurethaan gietvloer 0.5 cm

- gewapende dekvloer 4 cm

- PE - folie 0.02 cm

- akoestische isolatie matten 0.5 cm

- PE - folie 0.02 cm

- schuimbeton uitvullaag 10 cm

- betonnen druklaag 15 cm

- breedplaatvoeren 5 cm

- binnenpleisterwerk 1 cm

- polyurethaan gietvloer 0.5 cm

- gewapende dekvloer 4 cm

- PE - folie 0.02 cm

- akoestische isolatie matten 0.5 cm

- PE - folie 0.02 cm

- schuimbeton uitvullaag 10 cm

- betonnen druklaag 15 cm

- breedplaatvoeren 5 cm

- PIR isolatie 12 cm

- vurenhout latwerk 3 x 2.5 cm

- afromosia planchetten 15 x 1.5 cm

GSEducationalVersion

D E R V E Л U

J O R A N

STUDENT       TOEGEPASTE ARCHITECTUUR

CAAD 4 BIM & VT
Lectoren:
Lana Goris
&
Ruben Van de Walle

Joran Derveaux
Academiejaar 2015 - 2016
Semester 4
Bachelor TOEGEPASTE ARCHITECTUUR

Exterieur structuur/afwerking

3D detail

2D detail

Interieur met zicht op  keuken & leefruimteInterieur met zicht op  leefruimte 

Plaats detail

Opengewerkte Axionometrie

Niveau 0: Archicad

Module Visualiseren3, eindopdracht deel 2 - 2018-2019Vogelperspectief gericht op tuin: Photoshop

Niveau 1: Archicad

Niveau 2: Archicad

Voorgevel: Archicad

Rechtergevel: Archicad

Achtergevel: Archicad

Render omgeving: Photoshop, 3DSMaxTopview: Photoshop

Verkoopsplan Niveau 1: PhotoshopInterieurperspectief: 3dsMax

Niveau 0: Archicad

Module Visualiseren3, eindopdracht deel 2 - 2018-2019Vogelperspectief gericht op tuin: Photoshop

Niveau 1: Archicad

Niveau 2: Archicad

Voorgevel: Archicad

Rechtergevel: Archicad

Achtergevel: Archicad

Render omgeving: Photoshop, 3DSMaxTopview: Photoshop

Verkoopsplan Niveau 1: PhotoshopInterieurperspectief: 3dsMax

 DE  K N I K
ONTMOETINGSCENTRUM

Eline Coghe 
Fien Leenknegt
Leonie Vandendaele
Senne Vanhoudt
Francis Verkinderen 

Architectuurproject 5.A
Lectoren I Dutré M. I Vandenhouwe R. I Maes M. I Adam P.

Visualiseren 5
Lectoren I Van de Walle R. I Goris L. 

HoWest I  Toegepaste architectuur
Academiejaar I 2018-2019
Groep I 1.10 
 

SPORTHAL
BAR

POLYVALENTE RUIMTE

MUZIEKLOKALEN

CULTUURZAAL
RESTAURANT

KLIMZONE

SPORTHAL

JEUGDLOKALEN

FITNESS
BAR

RESTAURANT

TENTOONSTELL-
INGSRUIMTE

MUZIEKLOKALEN

TEKENLOKALEN &
WORKSHOPLOKALEN

CULTUURZAAL

SPORTHAL

KLIMZONE

FITNESS

BAR

RESTAURANT

TENTOONSTELL-
INGSRUIMTE

MUZIEKLOKALEN

CULTUURZAAL

EXTERIEUR RENDER  I ZICHT NAAR BAR & CULTUUR EXTERIEUR RENDER  I ZICHT NAAR CULTUUR 

INTERIEUR RENDER  I BAR

INTERIEUR RENDER  I JEUGD

INTERIEUR RENDER  I CULTUURZAAL

INTERIEUR RENDER  I SPORTHAL

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SNEDE I BELEVENISFIETSROUTE

1 I 65
0 5m

Niveau 0: Archicad

Module Visualiseren3, eindopdracht deel 2 - 2018-2019Vogelperspectief gericht op tuin: Photoshop

Niveau 1: Archicad

Niveau 2: Archicad

Voorgevel: Archicad

Rechtergevel: Archicad

Achtergevel: Archicad

Render omgeving: Photoshop, 3DSMaxTopview: Photoshop

Verkoopsplan Niveau 1: PhotoshopInterieurperspectief: 3dsMax

E B E R T  D H U Y V E T T E R S .CAAD5
2 0 1 7 - 2 0 1 8

L .  G O R I S .
R .  V A N  D E  W A L L E .

E B E R T  D H U Y V E T T E R S .CAAD5
2 0 1 7 - 2 0 1 8

L .  G O R I S .
R .  V A N  D E  W A L L E .

 DE  K N I K
ONTMOETINGSCENTRUM

Eline Coghe 
Fien Leenknegt
Leonie Vandendaele
Senne Vanhoudt
Francis Verkinderen 

Architectuurproject 5.A
Lectoren I Dutré M. I Vandenhouwe R. I Maes M. I ADAM P.

Visualiseren 5
Lectoren I Van de Walle R. I Goris L. 

HoWest I  Toegepaste architectuur
Academiejaar I 2018-2019
Groep I 1.10 
 

SPORTHAL BAR

RESTAURANT

TENTOONSTELLINGS
RUIMTE

RESTAURANT
HAL

TRIBUNE

FITNESS

RESTAURANT

JEUGDHUIS

JEUGDLOKALEN

SPORTHAL

DANSZAAL

EXTERIEUR RENDER  I ZICHT NAAR BAR & SPORTINTERIEUR RENDER  I CULTUURZAAL

INTERIEUR RENDER  I SPORTHAL

BAR

RESTAURANT

REPETITIERUIMTE

FOYER

CULTUURZAAL

SNEDE  I SPORTHAL

SNEDE  I BAR & CULTUUR

SNEDE  I SPORT & BAR 

SNEDE  I JEUGD, FITNESS & BAR 

1 I 65
0 5m



Ik zit op kot in Gent. Op de 
trein naar Brugge maak 

ik schetsen voor mijn 
architectuurproject. 

Tijdens de middagpauze 
lunch ik samen met 

mijn vrienden. 

We starten de dag met een van mijn favoriete 
vakken: BIM. Vandaag leren we verder werken met 
Archicad. Na de theoretische uitleg mogen we de 
nieuwe input meteen uitproberen. Het is leuk om 
te zien dat je naast Photoshop en Twinmotion ook 

Archicad kan gebruiken voor presentatiedoeleinden.  

Op werfbezoek in Roeselare met mijn 
werkgroep uit de lessen bouwmanagement. 

We krijgen een rondleiding van de werfleider, 
nemen foto’s en zien in het echt hoe een 

werf wordt ingericht en welke materialen er 
worden gebruikt. Superinteressant! 

Op de trein terug 
naar Gent lees 

ik een boek voor 
architectuurtheorie.

07:30u 12:45u08:30u

Vanmiddag leren we solliciteren: hoe 
stel je een motivatiebrief en cv op en wat 
vertel je aan een potentiële stagemeester 

of werkgever? Deze les komt volgende 
week zeker van pas, want dan heb ik mijn 

eerste gesprek voor de stage. 

13:30u 16:00u 18:00u

  VAN JULIE        
EEN DAG IN HET ZOG 

2DE JAAR TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
Schetsen en 

praktijkvoorbeelden geven 
me inzicht in het bouwen 

zelf. Het is allerminst 
abstracte theorie.

“

“

CAMPUS
Bruisende campus 
De campussen liggen op een 
boogscheut van het station 
en vlak bij het historische 
centrum van Brugge. Die 
ideale locatie combineren we 
met aangename leslokalen en 
persoonlijke begeleiding. Op 
Campus Brugge Station - BST1 
bevindt zich ook de unieke 
‘Mind and Makerspace’, de 
ontmoetingsplek bij uitstek 
voor alle denkers en doeners 
die zich creatief willen 
uitleven met de nieuwste 
technologische snufjes.

Tijdens je opleiding deel je de stad met 
toeristen uit alle hoeken van de wereld. Die 
mix werkt perfect. Bovendien ligt alles op 
wandelafstand. Bijpraten op een terrasje? 
Uitgaan op de Eiermarkt? Sporten in het groen 
tussen twee lessen door? Een film of optreden 
meepikken? Of de toerist uithangen op de 
Reien? In Brugge die scone kan het allemaal …

BRUGGE, 
TOPSTAD VOOR STUDENTEN

BRUGGE STATION - BST1 EN BST5

Mail naar 
Arno Houben • ta@howest.be

BEZOEK DE CAMPUS EN

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING

 WWW.HOWEST.BE/KENNISMAKEN

www.howest.be/ta

NOG VRAGEN OVER 

DEZE OPLEIDING?

Howest / 14 YOUR FUTURE STARTS HERE / 15

https://www.howest.be/nl/opleidingen/graduaat/online-en-offline-graphic-design


www.howest.be/ta • ta@howest.be

Industrieel Productontwerpen (bachelor)
Droom je ervan om je eigen producten te ontwerpen? Heb je interesse in design, 
3D-printing, materialen en techniek? Kom je graag inventief uit de hoek? In de 
bacheloropleiding Industrieel Productontwerpen leer je alle stappen van het 
ontwerpproces: van creatief concept over vormgeving en technische uitwerking tot de 
presentatie van een duurzaam ontwerp dat klaar is voor productie.

Built Environment (bachelor)
Wil je meebouwen aan een betere leefomgeving door dorpen, wijken en steden anders 
en toekomstgerichter in te richten? Heb je interesse in het economisch en ecologisch 
verbeteren van de ‘gebouwde omgeving’? In de bacheloropleiding Built Environment 
focus je op een circulaire maatschappij en een leefbare toekomst met de blik op de 
lange termijn. Je groeit uit tot een ‘stadsmaker’ en ‘bruggenbouwer’ die alle actoren uit 
een bouwproject verbindt.

Mixed Experience Design* (MXD) (bachelor)
Ben je een creatieve doener? Heb je oog voor ruimtelijk en visueel ontwerp? Wil je 
later inspirerende concepten ontwikkelen en zo immersieve totaalbelevingen creëren 
op events, expo’s, festivals of beurzen? De bacheloropleiding Mixed Experience Design 
is een unieke, designgerichte opleiding met een focus op spatial design. Vrij vertaald: 
het creatief vormgeven van een ruimte met het oog op een boeiende visitor journey of 
brand experience.  (* Mixed Experience Design is een keuzetraject van de bachelor Toegepaste Architectuur.)

Bouwkundig Tekenen (graduaat) 
Wordt je aandacht getrokken door de bouwsector? Heb je interesse in materialen en 
structuren en ben je meteen enthousiast als iemand in je omgeving bouwplannen 
heeft? En zou je vooral zelf aan de slag willen met die boeiende grafische programma’s 
die toelaten om gebouwen digitaal te simuleren? Deze unieke graduaatsopleiding leidt 
je op tot het knelpuntberoep van bouwkundig tekenaar.

MISSCHIEN SPREKEN VOLGENDE

OPLEIDINGEN JOU OOK AAN? 


