INTERVIEW MET EEN LEZER

“DE KOMST VAN EEN VLAAMSE BOUWMEESTER
WAS VOOR ARCHITECTEN EEN ZEGEN”
BAST ARCHITECTS & ENGINEERS:
ALEXIS VERSELE EN IADB BUNDELEN KRACHTEN
IN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

W

egens de steeds toenemende complexiteit van het
architectenberoep beslisten architect Alexis Versele en
ingenieur-architect Bruno Deraedt om de krachten te bundelen
en hun beide bureaus te laten fusioneren tot BAST architects &
engineers. Er werd geopteerd voor een coöperatieve
vennootschapsvorm, waarbij Stefanie Neerinck als junior
vennoot toetrad tot het management. 1+1 was dus letterlijk 3.
Jan De Naeyer
“Wij stellen ons soms wel vragen bij de haalbaarheid van het steeds verder terugdringen
van de energieprestatie van gebouwen. Een woning moet ook nog comfortabel zijn”

SOCIAAL ONDERNEMEN
Alexis Versele was 26 jaar zelf
standig architect met zijn eigen
bureau alvorens de al bestaande
toenadering met IADB uitmondde
in een gefusioneerde coöperatieve
maatschappij. “We zaten in eerste
instantie al niet ver uit elkaars
buurt”, steekt Alexis Versele van
wal. “Mijn bureau bevond zich
aan het Sint-Pietersstation in Gent,
terwijl Bruno ongeveer een kilo
meter verder aan de Sterre gehuis
vest was. Bovendien schakelden
we IADB vaak in voor het uitvoeren
van stabiliteitsstudies.
Op een bepaald moment groeide
het besef dat we ons richtten tot
dezelfde klantengroepen, terwijl
we toch verschillende diensten
aanboden. Van daaruit groeide
het besef dat we beter zouden
samengaan en ons als groep tot
ons klantenbestand konden presen
teren. Bovendien vinden we allebei
het sociale ondernemen zeer

belangrijk. Daarom hebben we
geopteerd voor de oprichting van
een coöperatieve vennootschap,
waarbij medewerkers die dat
wilden, konden toetreden als
vennoot. Daar is Stefanie Neerinck
van IADB op ingegaan met als
gevolg dat we nu met
drie vennoten zijn.”
“H ET IS

heden kan uitvoeren met eigen
mensen en je niet afhankelijk bent
van externe bureaus.
En ook al zijn we alle drie in het
verleden met duurzaam bouwen
bezig geweest, toch was dat vaak
vanuit een iets andere invalshoek.
Ook op dat vlak kunnen
we complementair aan
VOOR
elkaar zijn.
EEN INDIVIDUELE
Ook mijn onderwijs- en
ARCHITECT
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Op het vlak van
Lieven (gaat vanaf 1
ALLE EVOLUTIES
vennoten was 1+1 dus
oktober 2013 over in
letterlijk 3 bij de oprich EN WETGEVINGEN de groep KULeuven) is
ting van BAST architects TE ABSORBEREN ” complementair
aan
& engineers op 19 april
onze gezamenlijke acti
2013. Maar de meerwaarde viteiten. In die opleiding tot indu
schuilt ook in andere facetten.
strieel ingenieur is de link met het
“In eerste instantie is BAST een werkveld altijd zeer belangrijk
bureau geworden dat verschillende geweest. En ook Bruno heeft als
diensten, waaronder architectuur, ingenieur altijd interesse betoond in
stabiliteit en technische uitrustingen, houtbouw. Bij de oprichting van
aan zijn klanten kan aanbieden”, BAST hebben we dan ook besloten
aldus Alexis Versele. “Het is altijd om al onze activiteiten in de
interessant als je alle werkzaam nieuwe vennootschap onder te

brengen en niet langer voor eigen
rekening actief te blijven met
bepaalde deelaspecten van onze
dienstverlening.”

COMPLEXITEIT EXPONENTIEEL
TOEGENOMEN
De oprichting van BAST architects
& engineers was het antwoord van
Deraedt en Versele op de steeds
toenemende vraag naar speciali
satie. “Het bouwwezen wordt
steeds complexer”, erkent Alexis
Versele.
“Vooral de
laatste
decennia is de complexiteit expo
nentieel toegenomen. Door een
team te vormen, kunnen we verant
woordelijkheden verdelen en staan
we sterker in de markt. Ons bureau
pakt zowel heel kleine als zeer
grote opdrachten aan. Voor grote
opdrachten heb je vanzelfsprekend
een uitgebreid team nodig. Met
onze huidige zestien medewerkers
kunnen we dus met BAST alle
mogelijke opdrachten aan.”

“Hout- en leemtoepassingen als handelsmerk”

“Duurzaam bouwen als passie”

Alexis Versele studeerde architectuur en trok na zijn studies voor een jaar naar Italië waar hij
zich bezighield met industrial design. Productontwikkeling en architectuur onderhouden in ‘De
Laars’ immers veel nauwere banden dan in de Lage Landen. Het
ontwerpen van een klimaat vanuit de zintuiglijke prikkels stond er
centraal en die werkwijze appelleerde aan Alexis Versele. Bij zijn
terugkeer in België startte Versele zijn eigen architectenbureau, waarbij
hij van hout- en leemtoepassingen zijn handelsmerk maakte. Hij enga
geerde zich ook in Domus Mundi, een jonge vzw die ecologisch
bouwen ook voor kwetsbare groepen wil mogelijk maken via het
aanbieden van technische en financiële steun aan bouwkundige projecten
in het Zuiden en aan de Vierde Wereld. En tot slot heeft Alexis Versele
ook nog een onderwijsopdracht binnen de Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven, waar hij het vak ‘duurzaam bouwen’ doceert en
meewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten.

Stefanie Neerinck studeerde af in 2008 met
onderscheiding aan het WenK Sint-Lucas. Duur
zaam bouwen is haar
passie. Sinds de fusie
van IADB en het
bureau van Alexis
Versele trad ze als
junior vennoot toe tot
het management
van BAST architects
& engineers. Voordien
werkte ze drie
jaar als archi
tect bij IADB.
Arch. Stefanie
Neerinck

Arch. Alexis Versele
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TIJDELIJKE LOCATIE
AAN DE VOORUIT
Na de fusie verhuisden beide
bureaus naar de Lammerstraat, vlak
naast de Gentse Vooruit, in het
gerenoveerde kantoorgebouw van
VOKA. “In het kader van duur
zaam ondernemen, wilden we een
nieuw kantoorgebouw dat vlot
bereikbaar zou zijn met het open
baar vervoer. We zitten nu vlak
aan het Zuid, waar een belangrijk
bus- en tramknooppunt is. Ook de
treinstations zijn niet te ver weg,
net als het stadscentrum. Bovendien
is ons kantoor vlak naast de stede
lijke diensten Ruimtelijke Ordening
en Wonen gelegen. Daar komen
we vanzelfsprekend wel eens over
de vloer. Ook de provinciale dien
sten en de KAHO Sint-Lieven zijn
vlakbij. Qua ligging dus ideaal
voor ons, maar toch beschouwen
we dit als slechts een tijdelijke
locatie. Het gebouw zelf sluit
immers te weinig aan bij waar we
als bureau voor staan. Zo maakt
men hier bijvoorbeeld gebruik van
actieve koeling, terwijl wij daar
absoluut geen voorstander van zijn
in het kader van duurzaam en
energie-efficiënt bouwen. We
vonden het evenwel belangrijk om
meteen na de fusie op papier ook
alle mensen in één locatie onder te
brengen.”

“Ruimte en licht en de verbinding met de buitenwereld willen we zeer krachtig in onze ontwerpen laten naar voren komen”

een Vlaamse Bouwmeester was
voor Vlaanderen een zegen. Over
heidsgebouwen
moesten
niet
langer louter functioneel zijn maar
mochten er ook mooi uitzien. De
overheid heeft op alle vlakken een
voorbeeldfunctie te vervullen, dus
ook op architecturaal vlak. Maar
dat geldt uiteraard niet alleen voor
overheidsgebouwen. Ook op het
gebied van ruimtelijke ordening
moeten onze overheden nu maar
eens stoppen met de lelijke lintbe
bouwing waarvoor Vlaanderen zo
gekend is. Er moet veel meer werk
gemaakt worden van stedelijke
inbreiding, zo niet houden we over
enkele jaren geen morzel grond
meer over. Als ik naar mijn eigen
stad, Gent, kijk, zie ik zowel goeie
als minder goeie projecten. Aan
de Brugse Poort en de Dampoort
lopen nu interessante projecten
rond stadsvernieuwing. Op die
weg moeten we verder gaan. Aan
de andere kant zijn er zeer groot
schalige projecten, zoals aan het
Sint-Pietersstation en The Loop,
waar ik me vragen bij stel. Ik ben
ervan overtuigd dat men beter eerst
werk maakt van een renovatie van
bestaande buurten dan van het

optrekken van volledig nieuwe
projecten.”

DOMUS MUNDI

worden geroepen die duurzaam
bouwen ook mogelijk maken voor
kwetsbare groepen.”

LICHT EN RUIMTE

Als belangrijkste evolutie in zijn
decennialange carrière als archi Elk zichzelf respecterend architec
tect duidt Alexis Versele de doorge tenbureau ontwikkelt na verloop
dreven aandacht voor duurzaam van tijd een eigen stijl. Bij de
heid en ecologie aan. “In mijn oprichting van BAST architects &
beginjaren als architect waren engineers zou het dus nog wat
enkel de geitewollensokken bezig zoeken kunnen zijn naar een eigen
met ecologisch bouwen.
benadering, maar dat
‘BELGIË, HET LELIJKSTE LAND
"I N DE
Ook
de
technieken
blijkt niet het geval.
TER WERELD’
HEDENDAAGSE
stonden nog allemaal in
“Qua
vormgeving
Op architecturaal vlak worden
hun kinderschoenen. Nu
proberen we ons altijd
ARCHITECTUUR
sommige landen en/of steden
is iedereen met deze WORDEN MATERIALEN in te schrijven in de
hoger aangeschreven dan andere.
materie begaan.
omgeving en het speci
AL TE VAAK TOT
Alexis Versele vindt dat Vlaanderen
Dat is dus een positieve OVER HUN LIMIETEN fieke van het project”,
alvast achterop hinkt. “Renaat
evolutie. De aandacht is
aldus Bruno Deraedt.
GEDUWD "
Braem publiceerde in 1968 een
er alvast. Maar de invul
“Wel zullen we duide
boek onder de titel ‘België, het
ling van het concept durft nogal lijke keuzes maken op het vlak van
lelijkste land ter wereld’. Ik denk
eens te variëren. Duurzaam te gebruiken materialen. Ruimte en
dat de stellingen die hij in dat
bouwen is lang een elitaire aange licht en de verbinding met de
boek verdedigt, nog altijd deels
legenheid geweest. Die vaststelling buitenwereld willen we wel steeds
terecht zijn. De versnippering
was ook de directe aanleiding om zeer krachtig in onze ontwerpen
bijvoorbeeld is alleen maar erger
Domus Mundi op te richten, een laten naar voren komen.”
geworden sinds de jaren ’70.
vzw waarmee we duurzaam
Waar ik wel een merkbare verbe
bouwen ook bereikbaar willen RESPECT VOOR BEPERKINGEN
tering en zelfs kentering gemerkt
maken voor de Vierde Wereld. VAN MATERIALEN
heb, is bij de opdrachten van de
We merken vandaag de dag dat
Vlaamse overheid. De komst van
er financieringsvormen in het leven Architectuur wordt al te vaak
vereenzelvigd met de plaatjes aan
de buitenkant, terwijl het zoveel
“Feeling voor de natuur uitdrukken in gebouwen”
meer is dan esthetiek. Ook het
functionele aspect
van een
Bruno Deraedt studeerde in 1995 af als ingenieur-architect aan de Gentse universiteit. In zijn
gebouw moet ten volle door een
jarenlange carrière was hij vooral bezig met het uitvoeringstechnische verhaal. Deraedt
architect meegenomen worden.
zelf is zoon van een aannemer en kreeg het bouwproces dus met de paplepel mee.
“En dat is net de kracht van BAST
“Als ingenieur had ik dus wel voldoende basis, maar het architectuurgedeelte leerde
geworden”,
verzekert
Bruno
ik aan de universiteit en in de latere praktijk.” Vrij snel na zijn opleiding groeide bij
Deraedt. “Door verschillende disci
Deraedt de interesse in duurzaam bouwen door een gebetenheid om in en met de
plines in één bureau samen te
natuur te leven. Zijn feeling voor de natuur wil hij uitdrukken in de gebouwen die hij
brengen, kunnen we hieraan alle
ontwerpt. Daarom volgde hij een bijkomende opleiding rond menselijke ecologie. Hij
nodige aandacht besteden. In alle
verrichte gedurende vijf jaar onderzoekswerk aan het Centrum voor Duurzame Ontwikke
soberheid incorporeren we archi
ling van de UGent. Hij richtte daarbij specifiek zijn aandacht op het afsluiten van
tecturale, stabiliteits- en technische
milieusamenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en het opzetten van
elementen tot één weldoordacht
het transitieverhaal rond duurzaam wonen en bouwen. Wetenschap en
geheel.” “Wat ik ook belangrijk
onderzoek vond hij evenwel een te trage dimensie. Daarom richtte hij
vind, is dat we rekening houden
in 2004 zijn bureau IADB op dat dit jaar opging in BAST Architects &
met de beperking van de materi
Engineers.
Arch. Bruno Deraedt
alen”, vult Alexis Versele aan.
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“Passiefbouwen mag geen doel op zich zijn. Bij renovaties is de passiefstandaard
veel moeilijker haalbaar, maar daarom niet onhaalbaar”

“Te veel architecten denken louter vanuit de vorm en gaan in functie daarvan hun
materialen kiezen. Bij ons kan het gekozen materiaal zelfs de vorm bepalen”

“In de hedendaagse architectuur
gebeurt het immers al te vaak dat
materialen tot over hun limieten
geduwd worden. Een glazen gevel
tot aan de dakrand mag dan op
esthetisch vlak misschien wel te
verantwoorden zijn, toch blijft het
een groot risico op de vorming van
koudebruggen. Er worden heksen
toeren
uitgehaald
om
een
bepaalde stijl te creëren, maar
daarbij neemt men de beperkingen
van de materialen niet in ogen
schouw. Te veel architecten
denken louter vanuit de vorm en
gaan in functie daarvan hun materi
alen kiezen. Wij nemen alles al
meteen mee in het overkoepelende
plaatje, waarbij het gekozen mate
riaal zelfs deels de vorm kan
bepalen.”

woordelijkheid die rust op de
schouders van elke architect.
“Uiteindelijk zijn en blijven wij
verantwoordelijk voor een bouw
proces”, aldus Bruno Deraedt.
“En dat terwijl, zoals al gezegd,
de complexiteit steeds toeneemt.
Wanneer wij een bepaald mate
riaal voorstellen, moeten ook wij
vertrouwen op leveranciers en
uitvoerders. Maar producten veran
deren zodanig snel dat wij die
verantwoordelijkheid niet langer
kunnen dragen, behalve wanneer
we met de vertrouwde bakstenen
blijven werken. Onze verantwoor
delijkheid wordt door klanten ook
veel sterker uitgespeeld dan

“OOK PASSIEFHUIZEN
MOETEN COMFORTABEL ZIJN”
Een van de belangrijkste evoluties
in de bouwsector de laatste jaren
is de steeds groeiende aandacht
voor duurzaam bouwen, mede
gepusht door de almaar strenger
wordende E-peilnormen. “Dat sluit
dan ook perfect aan bij onze visie,
maar niet alleen op het vlak van
energieverbruik maar ook wat
betreft het comfort”, aldus Versele.
“Uiteindelijk poot je niet alleen een
passiefhuis neer omdat het minder
verbruikt, maar wel om in te
wonen. En dus moet het comfor
tabel zijn. Ik heb soms wel wat
vragen bij de haalbaarheid van
het steeds verder terugdringen van
de
energieprestatie
van
gebouwen. Passief bouwen is wel
mogelijk bij nieuwe woningen
maar ik geloof zeer sterk dat er op
het vlak van renovaties nog veel
meer werk aan de winkel is. Daar
is de passiefstandaard veel moei
lijker haalbaar, maar niet onhaal
baar. Passiefbouwen mag dus

geen doel op zich zijn. Daarom
moet een en ander op stedelijk
niveau bekeken worden. Daarbij
moeten we ook streven naar een
efficiënter gebruik van openbare
gebouwen.
Waarom
kunnen
scholen tijdens de avonden, week
ends en vakanties bijvoorbeeld niet
ingezet worden voor culturele of
sportactiviteiten? Ook dat is duur
zaamheid.”

COHOUSING BEGELEIDT OOK
HET WOONPROCES
Het overstijgen van één enkele
bouwunit en een en ander op
macroniveau aanpakken, is precies
wat gebeurt in diverse cohousing
projecten, waarbij iedere bewoner
wel beschikt over zijn eigen private
gedeelte, maar er ook veel
gemeenschappelijke voorzieningen
zijn. “Daar staan we dan ook
volledig achter”, verzekert Alexis
Versele. “We hebben zo al
verschillende projecten uitgevoerd.
Het interessante is dat je als archi
tect niet langer bezig bent met het
ontwerpen van een gebouw maar
wel een proces begeleidt van
bewoners. Er wordt immers te vaak
enkel gesproken over duur
zaam bouwen, maar er
moet
ook
duurzaam
gewoond worden in een
duurzaam gebouw. Pas na
het bouwproces begint het
nog maar. In onze cohou
singprojecten nemen we
dan ook altijd het stimu
leren van de groepsdyna
miek mee op.”

WEDERZIJDS
VERTROUWEN
Een van de grootste problemen
waarmee het architectenberoep
volgens Deraedt en Versele mee te
maken krijgt, is de grote verant

vroeger. Zelfs de kleinste kras of
scheur is vandaag de dag onaan
vaardbaar.”
“Ons beroep staat of valt met
vertrouwen. Correctie: met weder
zijds vertrouwen. Ook wij moeten
onze klanten kunnen vertrouwen. Er
is bovendien een overaanbod aan
niet altijd correcte informatie op het
internet. Als adviseur moet je dus
bijzonder sterk in je schoenen
staan, zeker in de niche van het
bio-ecologisch bouwen waarin wij
actief zijn.
Door onze jarenlange ervaring
weten we wel waarom we
bepaalde keuzes maken”, aldus
nog Stefanie Neerinck. 

“Onderwijs heeft te weinig aandacht voor
bouwtechniek”
Zowel Bruno Deraedt als Alexis Versele duiden de steeds toenemende
complexiteit aan als belangrijkste oorzaak voor de beperkte instroom
van nieuwe architecten. “Dat is ook een van de redenen waarom Alexis
en ik uiteindelijk beslisten om onze krachten te bundelen”, beweert
Deraedt. “De complexiteit van onze stiel is de laatste jaren zo groot
geworden dat een bureau verschillende specialisten in huis moet
hebben. Het is voor een afzonderlijke architect immers onmogelijk
geworden om alle evoluties en wetgevingen te absorberen. Er is zo’n
overaanbod aan materialen, energienormen, wetten en decreten,
bouwfysica, stabiliteit, enzovoort.” Alexis Versele: “Op dat vlak betreur
ik een beetje de aanpak
van het architectuuronder
wijs. Daar wordt architec
tuur steeds meer
beschouwd als een louter
esthetisch gegeven. Iets
dat los staat van de bouw
techniek. Daardoor
gebeurt het soms dat archi
tecten niet stilstaan bij de
vraag of hun ontwerp
bouwtechnisch wel uitvoer
baar is. De benadering
vanuit het onderwijs is dus
In 2011 werden (onder begeleiding van o.a.
te beperkend omdat men
arch. Alexis Versele) de gebouwen van de
vakgroep Bouwkunde van het KAHO Sint-Lieven enkel het conceptuele
onder de aandacht
uitgebreid met twee aparte klaslokalen, elk
brengt.”
voorzien van een andere passieve bouwschil

