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Slim 
samenwerken

Tevredenheid alom bij UHasselt. 

Medio augustus zijn de 

grondwerken van het nieuwe 

laboratorium voor beton- en 

bouwonderzoek van start 

gegaan op het Wetenschapspark 

(campus Diepenbeek). “We 

zijn daarmee een stapje 

dichter bij de realisatie van het 

Applicatiecentrum voor Beton 

en Bouw, een uniek project in de 

Euregio voor bouwonderzoek 

én het bedrijfsleven”, zegt 

professor Bram Vandoren 

van de faculteit Industriële 

ingenieurswetenschappen. 

BRAM VANDOREN

Prof. Industriële 

ingenieurswetenschappen
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STERCK. Waarom werd 
het Applicatiecentrum 
voor Beton en Bouw in 
het leven geroepen? 

Bram Vandoren: “Het Appli-
catiecentrum beschikt over 
specifieke faciliteiten waar-
mee we nieuwe bouwconcep-
ten en bouwmaterialen - op 
ware grootte - kunnen testen. 
Dat resulteert in een betere 
beoordeling van de sterkte 
van bouwconcepten. Zo kun-
nen we bijvoorbeeld een 
houtskeletbouwwoning van 
twee verdiepingen beproe-
ven op horizontale stabiliteit. 
Die mogelijkheid heb je in 
bestaande labo’s niet. Zowel 
onderzoeksgroepen als bedrij-
ven kunnen beroep doen op 
deze unieke testinfrastructuur. 
We onderzoeken ook de sterkte 
van innovatieve combinaties 
van verschillende materia-
len en componenten. Naast 
een onderzoekslaboratorium 
voor nieuwe beton- en bouw-
concepten zal het Applicatie-
centrum fungeren als centrum 
voor contractonderzoek en 
dienstverlening in tandem met 
de Limburgse betonindustrie.”  

STERCK. Waarvoor 
kloppen bedrijven aan bij 
het Applicatiecentrum? 

Vandoren: “Om het bouw-
proces te versnellen en steeds 
efficiënter te laten verlopen, 
gaan (bouw)bedrijven op zoek 
naar innovatieve geïntegreerde 
bouwoplossingen. Wij helpen 
hen bij het optimaliseren van 
het materiaalgebruik door deze 
te testen op sterkte,  stabiliteit 
en stijfheid. Bedrijven kun-
nen bij het Applicatiecentrum 
dus terecht voor experimen-
tele activiteiten rond innova-
tieve bouwconcepten, maar 
ook voor computersimulaties. 

We hebben de afgelopen jaren 
heel wat expertise opgedaan 
door de ontwikkeling van 
snelle, robuuste computer-
modellen voor de model-
lering van beton, metsel-
werk en houtskeletbouw.” 

STERCK. Wat zijn 
praktijkvoorbeel-
den van innovatieve 
bouwconcepten? 

Vandoren: ”Er zijn tal van geïn-
tegreerde prefabconcepten 
die meerdere bouwfuncties 
tegelijk vervullen, met als 
doelstelling het verhogen van 
de efficiëntie. Daarbij is het 
uiteraard van belang dat de 
verschillende functies naad-
loos op elkaar afgestemd zijn. 
Denk aan een prefabhouts-
keletwand waarbij isolatie 
en stabiliteit essentiële ele-
menten zijn, of bakstenen die 
gelijmd worden in plaats van 
op  traditionele wijze gevoegd.” 

STERCK. Waarom ontstaat 
het Applicatiecentrum 
net op deze locatie?

Vandoren: “Er bestaat volgens 
mij geen betere locatie voor het 
nieuwe laboratorium dan mid-
denin het hart van de Euregio. 
In de zone van het Weten-
schapspark én in de nabijheid 
van de Construction Academy 
van de Confederatie Bouw 
kunnen we onze krachten bun-
delen en slim samenwerken.” 

STERCK. Wat houdt slim 
samenwerken in? 

Vandoren: “Het Applicatie-
centrum creëert synergiën 
door tal van onderzoeks- en 
samenwerkingsactiviteiten. 
Enerzijds zijn we een sterke 

schakel tussen academisch 
onderzoek en het bedrijfs-
leven. Dat zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat de stap voor studen-
ten naar bouwbedrijven in het 
kader van stages en thesissen 
steeds gemakkelijker wordt. 
De onderzoeksgroep Bouw-
kunde werkt ook samen met de 
faculteit Architectuur en kunst, 
IMOB en met hogescholen 
PXL en UCLL. Ook buiten de 
landsgrenzen hebben we nauw 
contact met tal van universi-
teiten en bedrijven. Anderzijds 
creëren we synergie tussen ver-
schillende materialen die de 
basis vormen van innovatieve 
bouwconcepten. Ik noem het 
ook wel synergetisch structuur-
gedrag: we passen de meest 
geschikte materialen toe waar 
nodig, en we zorgen ervoor dat 
de samenwerking tussen de 
materialen zo optimaal moge-
lijk gebeurt.” �������������������

Bram Vandoren – Onderzoeksgroep 
Bouwkunde, UHasselt

SAMENWERKING MET UHASSELT?

Heeft u interesse in de unieke test-
faciliteiten voor innovatieve bouw-
concepten? Wilt u weten hoe het 
Applicatiecentrum voor Beton en 
Bouw uw bedrijf vooruit kan helpen? 

Wend u dan tot professor Bram Van-
doren van de Onderzoeksgroep 
Bouwkunde via  
bram.vandoren@uhasselt.be  

Meer info via www.uhasselt.be.
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