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GENERATION PROOF BUILDING 
CULTURE

#trenddetectie #customisation
#sharing economy #homework
#thuiszorg #bereikbaarheid 
#buildingasaservice #stayhome

SDG 11: sustainable cities and
communities

SDG 12. verantwoorde consumptie 
en productie

https://www.dezeen.com/2019/07/10/matt-gibson-wellington-street-house-melbourne-australia/


Wie zijn de bewoners van morgen, in welke 
woonmodellen willen ze meestappen en 
welke diensten wachten verwachten ze?  
Kunnen de meer permanente onderdelen 
van een gebouw van een andere 
investeerder zijn, dan de meer tijdelijke 
invullingen en gebruiken en kan RE meer en 
meer as-a-service geconcipieerd worden 
(zie ook 'multilayer building')?

Het onderzoek kan gaan om: 
• Innovatieve typologieën voor de 

gebruikers van morgen koppelen aan 
trends - forecasting

• Modulair bouwen en flexibel gebruiken
• Nieuwe culturele waarden detecteren
• Generation proof real estate producten
• Corona-effect - stay home
• Ontwikkeling van Building As A Service 

(BaaS) en bijhorende business modellen
• Instapkost verlagen door uitbreidbare 

modules te kopen, vastgoed/aandelen, 
co living-formules

https://www.dezeen.com/2019/04/22/three-generation-house-amsterdam-beta-netherlands-yellow-staircase/


onderzoeksvraag Package Principal Investigators Pricing/y

1. Trendverkenning & typologieën Exploring 
(6m)

VPI Sven Verbuggen/Alexander 
D'Hooghe

79K€

2. Healthy Urban Design/ Research through 
Design / Value based design thinking / 

Research (2-
3y)

PI Maarten Van Acker, Lukas Van 
Campenhout, Lara Schryvers,  

159K€

3. + Technologisch  / econ. haalbaarheid /  
sociologisch

Superior 
(2-3y)

Interdisciplinair Lab 329K€ 
(subsidies 
ICON?)

4. Innovatiethema's & design challenges Blue Sky 
Studio 
(6m/12m)

gastprofessor 69/138€K

https://www.dearchitect.nl/stedenbouw/blog/2020/04/blog-thuiswerken-2-0-nieuwe-collectiviteit-op-buurtniveau-101241210


BUILDING RETROFITTING

#scholenbouw #energie-efficiëntie 
#energietransitie

SDG 7: affordable and clean energy
SDG 11: sustainable cities and
communities

https://www.dezeen.com/2019/07/10/matt-gibson-wellington-street-house-melbourne-australia/


Vraag is hoe kan je oude gebouwen en/of 
wijken transformeren richting energiezuinig 
en klimaatneutraal? Case: scholen, wijken, 
gebouwen? 

Het onderzoek kan gaan om: 
• Transformatie scenario's op type 

gebouw (school, appartementsblok, 
19de eeuwse arbeiderswoning, 
herenwoning, '60 villa) 

• Transformatie scenario's op type 
bouwblok (sociale woonblok) of 
wijkniveau

• Analyse innovatieve 
renovatietechnieken

• Analyse in casus vb scholenbouw hoe de 
afstemming met VIPA kan gebeuren

• Analyse in casus vb scholenbouw hoe de 
afstemming met programma 
"scholenbouw voor morgen" kan 
gebeuren

• Toepassen principes Lifecycle design
• Lifecycle cost analysis
• Toepassen van Technologische 

simulaties (BIM)
• Kan IoT Retrofit faciliteren
• Businessmodel: 

totaaldienstverleningspakketten



onderzoeksvraag Package Principal Investigators Prijs/y

1. Typologische verkenning via case study Exploring 
(6m)

VPI Sven 
Verbuggen/Alexander 
D'Hooghe

79K€

2. + Circular & Sustainable design/ Circular Construction / 
Design for Energy Transition

Research 
(2-3y)

PI Els Dubois, Mario 
Rincke, Stijn Verwulgen 

159K€

3. + Engineering / technologisch (BIM/simulatie) / econ. 
haalbaarheid / lifecycle cost analysis/ legal aspects

Superior 
(2-3y)

Interdisciplinair Lab 329K€ 
(subsidies Flux 
50?)



ANTWERP INNOVATION DISCTRICT

#innovatiesector #livinglab #cleantech
#smartdisctrict #urbanlife #revitalising
#startup #business incubators 
#technically-wired #IT

SDG 11: sustainable cities and
communities
SDG 9. industrie, innovatie en 
infrastructuur

https://www.dezeen.com/2017/09/28/knight-dragon-greenwich-peninsula-development-london-design-district-architecture-uk/


Waar en onder welke voorwaarden 
kan een Innovation District in 
Antwerpen ontwikkeld worden?

Het onderzoek kan gaan om: 
• Een vergelijkende studie van 

Innovation Districts
• Ruimtelijke analyse van mogelijke 

ontwikkelscenario's
• Culturele inbedding vs gentrificatie
• Bereikbaarheid, ontsluiting en 

verbinding
• Partijen bij elkaar brengen -

vestigen
• Alternatieve financieringsvormen 

van stadsontwikkeling (oa green 
bonds, impact funds, value
capturing)

• …

https://www.dezeen.com/2017/12/07/mvrdv-big-pixel-towers-apartments-offices-abu-dhabi-makers-district/


onderzoeksvraag Package Principal Investigators Pricing/y

1. Vergelijkende studie Exploring 
(6m)

VPI Alexander D'Hooghe/ Sven 
Verbuggen

79K€

2. Urban Design and infrastructure, 
Transport Justice, Cultural Brokers, 
Alternative Financing

Research 
(2-3y)

PI Maarten Van Acker, Thomas 
Vanoutrive, Marc Jacos, Tom 
Coppens

159K€

3. + Technologisch (IoT, Smart City) / 
econ. haalbaarheid / legal aspects

Superior 
(2-3y)

Interdisciplinair Lab 329K€  
(subsidies ICON? 
EIT Digital?)



SMART FRAMEWORK 

#AI #regelluwezones #smartpermits 
#afstemmingnormen

SDG 9. industrie, innovatie en 
infrastructuur
SDG 11: sustainable cities and
communities



Onder welke voorwaarden kan een 
regelluwe zone ontwikkeld worden en 
kan AI optimalisaties in de regelgeving 
ontdekken?

Het onderzoek kan gaan om: 
• Vergelijkend onderzoek van 

bestaande initiatieven
• "Freistadt" en ontwikkeling van 

regelluwe zones - verkenning van 
een case

• AI ifv optimalisaties in doorlooptijd 
en identificeren van contradicties in 
regelgeving

• Smart Permits
• Smart living lab
• ...

https://biblio.ugent.be/publication/8646927/file/8646930.pdf


onderzoeksvraag Package Principal Investigators Pricing/y

1. Verkennende studie met 
expertenpanel

Exploring 
(6m)

VPI Alexander D'Hooghe/ 
Sven Verbuggen

79K€

2. Governance , Territories in 
Transition

Research 
(2-3y)

PI Tom Coppens, Johan De 
Walsche 

159K€

3. + Technologisch (AI) / legal
aspects

Superior 
(2-3y)

Interdisciplinair Lab 329K€(subsidies 

ICON?)



MULTILAYER BUILDING 

#modular #bim #lifecycle
#circulareconomy

SDG 9. industrie, innovatie en 
infrastructuur
SDG 11: sustainable cities and
communities
SDG 12. verantwoorde consumptie en 
productie

https://www.dezeen.com/2017/01/19/penda-thousand-yards-pavilion-modular-wooden-village-beijing-horticultural-expo/


Hoe kunnen de verschillende 
verouderings- en gebruikslagen in het 
bouwproces gebracht en beheerd 
worden ? Bijkomende vraag is hoe de 
financiële structuur te koppelen aan 
de levenscycli van een gebouw (zie 
ook generation-proof)? Bijkomende 
vraag is hoe detecteren van herbruik
van bouwmaterialen op stadsniveau, 
circulaire materialenflow, plannen van 
materialenhubs,…

Het onderzoek kan gaan om: 
• Verkenning van bestaande 

initiatieven
• Innovatie ifv bouwtechnieken en 

materiaalgebruik ifv
meerlagig/modulair bouwen

• BIM-toepassingen; op gebouw of 
wijkniveau



onderzoeksvraag Package Principal Investigators Pricing/y

1. Verkennende studie met expertenpanel Exploring 
(6m)

VPI Sven Verbuggen/Alexander 
D'Hooghe

79K€

2. Circular Construction, Sustainable design, Rapid 
Prototyping, Healthy Urban Design and 
infrastructure

Research 
(2-3y)

PI Mario Rincke, Els Dubois, 
Regan Watts, Maarten Van 
Acker 

159K€

3. + Technologisch (AI/BIM) Superior 
(2-3y)

Interdisciplinair Lab 329K€ 
(subsidies 
ICON?)

https://www.dezeen.com/2019/06/03/deliberately-unfinished-affordable-housing-by-lianjie-wu-mini-living-video/

