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De conventionele manier van bou-
wen belast de maatschappij aan-
zienlijk. Een groeiende dynamiek 
in de samenleving zorgt voor een 
kortere levensduurverwachting 
van de gebouwde omgeving. Als 
gevolg daarvan zijn er groeiende 
bouwactiviteiten die resulteren in 
een toename van het materiaalge-
bruik, bouwafval, energiegebruik, 
CO2-uitstoot et cetera.
Door de toenemende wereldbe-
volking en een alsmaar groeiende 
mondiale economie stijgt het ma-
teriaalgebruik naar schatting met 
maar liefst 300% in de komende 
50 jaar. Aangezien de bouwsec-
tor verantwoordelijk is voor 50% 
van het materiaalgebruik, 50% 
van de CO2-uitstoot, 40% van het 

energiegebruik en 40% van de af-
valproductie in de westerse we-
reld, betekent dit dat alternatieve 
bouwmethoden, die op effectieve 
wijze omgaan met grondstoffen, 
absoluut noodzakelijk zijn. Een 
gebouw zou zo ontwikkeld moe-
ten worden dat het kan dienen 
als een voorraad of bron voor 
toekomstige bouwconstructies. 
De toekomstwaarde van een ge-
bouw wordt vooral bepaald door 
het transformatiepotentieel op het 
ruimtelijke, bouwconstructieve en 
materiaalniveau.

Om de innovatie in de nieuwe 
bouwaanpak te bevorderen orga-
niseren de faculteit
Construerende Technische We-

tenschappen van de Universiteit 
Twente (Vakgroepen OPM en 
B&I), Pioneering (Innovatie Plat-
form Twente) en het CIB (de inter-
nationale raad voor onderzoek en 
innovatie in de bouw) een geza-
menlijke conferentie. Het congres 
zal plaats vinden van 12 t/m 15 
juni 2009 op de faculteit Construe-
rende Technische Wetenschappen 
van de Universiteit Twente.

De nadruk van het congres ligt op 
de innovatie in de bouw, met het 
accent op het effectief gebruiken 
van materialen in de bouw. Dit 
onderwerp integreert problemen 
op het gebied van ruimtelijk aan-
passingsvermogen en flexibiliteit 
tot aan efficiënt materiaalgebruik 
en energiebesparing.
De onderzoeksagenda behandelt 
aspecten zoals: life-cycleprestaties 
en -strategieën, ontwerpmethodo-
logie, systeemontwikkeling, de-
sign for disassembly, hergebruik 
van materialen en toepassing van 
nieuwe materialen.

Faculteit CTW is in 2009 de gastheer van het jaarlijkse CIB W115 Inter-
national congress over “Construction Material Stewardship”. Het con-
gres vindt plaats van 12 t/m 15 juni 2009. Het congres gaat over de 
ontwikkeling van de nieuwe bouwwijzen en het innovatieve en duur-
zame gebruik van materialen voor de moderne bouwcomponenten en 
systemen.
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overheid, ondernemingen, onder-
wijs en onderzoek in Twente (de 
4 O’s) bij elkaar te brengen. Sub-
groepen binnen Pioneering, zo-
als bijvoordeeld IDF (Individueel 
Duurzaam Flexible Bouw), wer-
ken actief mee aan de ontwikke-
ling van de nieuwe bouwconcep-
ten en -systemen. Het doel is om 
door middel van pilotprojecten de 
voordelen van IDF-concepten ten 
opzichte van traditionele bouw-

Transformable Industrial Buil-
dings and Systems, onder leiding 
van dr. Elma Durmisevic.

Pioneering is een onderdeel van 
het InnovatiePlatform Twente 
(IPT), een initiatief van de pro-
vincie Overijssel. De regio Twente 
heeft besloten om fors in dit re-
gionale fonds te investeren. Het 
uitgangspunt van het IPT is om 
toonaangevende mensen uit de 

Tijdens het congres zal er kennis-
uitwisseling plaatsvinden tussen 
de academische wereld en part-
ners uit de industrie binnen Pi-
oneering. Dit zal gebeuren in de 
vorm van paneldiscussies, welke 
onderdeel zijn van het congres. 
Naast de paneldiscussies tussen 
wetenschappers en bouwindu-
strie is er ook een industry day 
waar de bedrijven die deelnemen 
aan het innovatieprogramma van 
Pioneering zich zullen presente-
ren. Deze bedrijven zullen vooral 
hun innovatieve visie betreffende 
het bouwen voor de toekomst pre-
senteren.

In het wetenschappelijke deel van 
het congres zullen onderzoekers 
uit meer dan 15 landen de laatste 
stand van zaken in de ontwik-
keling van duurzame bouwme-
thodiek en materiaalgebruik en 
hergebruik presenteren. De on-
derzoekers komen onder andere 
uit Europese landen, de Verenigde 
Staten, Japan en Nieuw-Zeeland.

Na afloop van het congres zullen 
alle wetenschappelijke papers en 
presentaties over de innovatie bin-
nen bouwbedrijven gepubliceerd 
worden in twee publicaties. Deze 
publicaties zullen via de CIB di-
gitaal verspreid worden richting 
2000 wetenschappelijke instituten 
en bedrijven over hele wereld.
Het doel van het congres is om 
de nieuwe initiatieven binnen de 
regio Twente, die gericht zijn op 
het duurzame bouwen van de 
toekomst, nationaal, maar ook 
internationaal te promoten. Deze 
nieuwe initiatieven hebben te-
vens te maken met de start van de 
nieuwe Mastertrack op de Univer-
siteit Twente, gericht op Industriel 
Ontwerpen voor de Bouw. Daar-
naast gaat het samen met de start 
van ontwikkelingen binnen het 
InnovatiePlatform Twente / Pio-
neering, en de start van het weten-
schappelijke platform Smart and 
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denten informatie uit te wisselen 
over het thema life cycle design of 
buildings, systems and materials. 
Het congres wordt geopend door 
de decaan van CTW dhr. F. Eising, 
de CIB Secreatry General Dhr. W. 
Bakens en Prof. dr. F. van Houten 
(OPM).
In de vorige editie van de Con-
cepTueel werden studenten in het 
artikel van ir. A.G. Entrop aange-
spoord tot het bezoeken van een 
conferentie. Om dit te ondersteu-
nen heeft de organisatie van het 
CMS2009 congres besloten om 
voor studenten en lezers van de 
ConcepTueel de deadline voor 
het indienen van een abstract te 
verplaatsen naar 20 maart 2009. 
Daarnaast kunnen studenten zich 
tot 30 maart gratis inschrijven als 
bezoeker van het congres. Meer 
informatie over het congres is te-
rug te vinden op de website www.
cms2009.net. Voor additionele vra-
gen kunt u een e-mail sturen naar 
organisation@cms2009.net

Vijf studenten volgen enkele vak-
ken en projecten met als doel in-
zicht te krijgen in het ontwerpen 
voor de bouw. In het proefjaar 
wordt er vormgegeven aan het 
mastertraject. Binnen de master 
is er buitengewoon veel interactie 
met de praktijk. De projecten van 
de studenten gaan in op vraag-
stukken die nu spelen binnen de 
industrie. Momenteel wordt er bij-
voorbeeld gewerkt aan een verbe-
tering van het verticaal transport 
in gebouwen onder leiding van 
prof.dr. Wim Poelman. In het 3e 
en 4e kwartiel wordt in het kader 
van de Mastertrack ABCDE (vak 
“building systems design 3 en 4”) 
de International Design Studio ge-
organiseerd. Hierbij gaan studen-
ten van drie universiteiten (Twen-
te, Sarajevo en Istanbul) onder 
leiding van dr. Elma Durmisevic 
samenwerken aan het ontwerp en 
de bouwvoorbereiding van drie 
aanpasbare expositiepaviljoens. 
De paviljoens zullen gebruikt 
worden in het kader van de ma-
nifestatie “Istanbul, Culturele stad 
van Europa 2010”.
Er wordt een centraal multifunc-
tioneel paviljoen ontwikkeld voor 
exposities, informatie en concer-
ten. Daarnaast zijn er ook straat-
multifunctionele, flexibele en 
demontabele paviljoens gepland 
voor restaurants, exposities, een 
boekhandel, en souvenirwinkels. 
Naast aanpasbaarheid, hergebruik 
en flexibele bouwtechniek is inte-
gratie van nieuwe energieconcep-
ten ook een aandachtspunt.
Het thema van de conferentie sluit 
erg aan bij de master ABCDE. Tij-
dens het congres zullen de eerste 
resultaten van de masterrichting 
gepresenteerd worden.

Het congres CMS2009 zal van 12 
tot 15 juni 2009 gehouden wor-
den op de Universiteit Twente. 
Wetenschappers van over de hele 
wereld komen een weekend sa-
men om met de industrie en stu-

methoden te laten zien, op het 
gebied van milieu, comfort en eco-
nomie. Deze oplossingen zullen 
onder andere gepresenteerd wor-
den tijdens het congres.

Naast wetenschappelijke en prak-
tijkgerichte innovaties, zullen 

door middel van een expositie ook 
de resultaten van de nieuwe Mas-
tertrack Industrieel ontwerpen 
voor de bouw worden gepresen-
teerd. Vanaf volgend jaar gaat de 
nieuwe masteropleiding officieel 
van start onder de naam Architec-
ture Building Component Design 
Engineering (ABCDE). De mas-
teropleiding is opgericht om stu-
denten op te leiden om op inno-
vatieve wijze de eerdergenoemde 
problemen van de 21e eeuw in de 
bouwwereld op te lossen. De hui-
dige bouw kenmerkt zich in grote 
bergen bouwafval, vele arbeidsu-
ren en een enorme hoeveelheid 
energiegebruik. Maatschappelijke 
druk en milieubewuste overheden 
leiden ertoe dat een andere be-
nadering nodig is bij het ontwik-
kelen van gebouwen. Er is vraag 
naar bouwkundigen die zich bezig 
houden met de hele levenscyclus 
van het ontwerp, gebruiksgericht 
ontwerpen, industriële productie 
en assemblage. Hoewel de mas-
teropleiding een afstudeerrichting 
bij Industrieel Ontwerpen is, moet 
het dus ook de aandacht krijgen 
van studenten Bouwkunde en Ci-
viele Techniek.
Het huidige collegejaar is een 
proefjaar voor de master ABCDE. 


