
Elk jaar volgen ongeveer 
twintig studenten van over de 
hele wereld een internationale 

en interdisciplinaire opleiding aan 
het Raymond Lemaire International 
Centre for Conservation in Leuven 
(www.asro.kuleuven.be/rlicc). Het 
doel van deze studie bestaat erin 
jonge architecten, ingenieurs, kun-
sthistorici, archeologen,… inzicht te 
verwerven in de materie “conserva-
tie en restauratie”.

Jérémy Vansteenkiste volgde de ar-
chitectuuropleiding aan de Univer-
siteit Gent en behaalde in 2006 zijn 
diploma. In het academiejaar 2006-
2007 verhuisde hij naar Leuven 
om te studeren aan het Raymond 
Lemaire International Centre for 
Concervation. Momenteel is Jérémy 
stagiair in het bureau van Barbara 
Van der Wee en werkt mee aan o.a. 
het Paleis voor Schone Kunsten, de 
modernistische woning van Adrien 
Blomme en het begijnhof in Lier. 
Ondertussen schrijft hij zijn thesis 
over twee woningen van Henry van 
de Velde: La Nouvelle Maison en 
woning De Bodt.
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Waarom heb jij gekozen om naar 
Leuven te gaan, om die richting te 
volgen? Hoe is je interesse hier voor 
ontstaan?

JV Van kindsbeen af was ik geïn-
teresseerd in oude gebouwen. Op 
één of andere manier vond ik dat 
leuk, een soort historische interesse. 
Wat ik later ontdekt heb, is dat ik 
soms onbewust zaken opschreef 
van dingen die ik bekeken had en 
er dan ook kleine tekeningetjes van 
maakte.
Ik was redelijk snel in architectuur 
geïnteresseerd en daarom ben ik 
dat dan ook gaan studeren. Tijdens 
de eerste jaren in Gent was mod-
erne architectuur alles. Er werd niet 
veel verteld over monumenten-
zorg, behalve dan in de lessen van 
professor Verschaffel. In het voor-

laatste jaar hadden wij het geluk 
van Charlotte Nys les te krijgen. Dat 
was toen het eerste jaar dat zij daar 
les gaf. Ze had een zeer open en 
interessante manier van lesgeven. 
De eerste les heeft toch een indruk 
nagelaten, ze was er volledig in-
gevlogen met een verhaal over het 
Atomium en de Cité Moderne. Toen 
besefte ik dat het niet alleen om 
kerken en kastelen gaat, maar ook 
bijvoorbeeld om vroegmoderne 
architectuur. Dan ben ik beginnen 
navragen wat zoal de opties zijn in 
deze richting en dan ben ik bij het 
Centrum Raymond Lemaire geko-
men. Ik heb mij geïnformeerd, ik 
ben naar daar geweest en alles had 
toch wel een indruk op mij nagela-
ten. Ik besefte dat ik dat echt wilde 
en heb mij dan ingeschreven.
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Wat was er voor je zo specifiek aan 
Leuven? Wat is je het meeste bijge-
bleven?

JV Eén van de dingen waar we nog 
altijd over vertellen als we nog 
eens samenkomen is de eerste 
dag. Dat is iedereen bijgebleven. 
De manier waarop iedereen samen 
kwam, de mengeling van leeftijden 
en disciplines. Het eerste wat we 
moesten doen, was onszelf in twin-
tig minuutjes voorstellen. Men zag 
de Belgen als de kinderen van de 
groep. Wij waren net afgestudeerd 
en vertelden met vol enthousiasme 
over alle kleine werkjes van de 
universiteit. We stonden daar zo 
onbevangen, ongecomplexeerd 
in tegenstelling tot de iets oudere, 
meer ‘ervaren’ leerlingen die dan 
professioneel werk voorstelden.

BVdW Voor mij is dat een heel 
belangrijk moment, de presentaties 
van de studenten. Ik sla die eerste 
indrukken allemaal op en houd ze 
bij tot het einde van het jaar. De 
studenten komen van overal, zij 
hebben vanalles gedaan of niet 
gedaan en dus een korte introduc-
tie is hierdoor zeker op zijn plaats. 
Het is in de eerste plaats interes-
sant om te zien waar iedereen mee 
bezig geweest is, maar het is ook 
de ideale manier om elkaar te leren 
kennen. Het is een goede aanzet.

JV Een ander aspect naast de diver-
siteit, zullen we het maar noemen, 
is het directe contact met de profes-
soren. Wij waren maar met zestien, 
het was totaal anders dan aan de 
universiteit. 
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BVdW Het is eigenlijk echt een privi-
lege dat je met zo weinig bent. Dat 
vind je wel niet overal. Wij hadden 
studenten uit Milaan waarvan wij 
dachten: “Wat komen jullie hier in 
Leuven doen, in Italië heb je deze 
opleiding toch ook?”. En zij zeiden 
dat ze aangetrokken waren om met 
Andrea Bruno te werken. In Milaan 
zijn er, ik zeg maar iets, bijna dui-
zend studenten, daar is het gewoon 
geen kwestie om met Andrea Bruno 
te spreken en bij ons zit hij gewoon 
in de jury.

Maar voor Leuven moet je toch al 
een specifieke interesse hebben. Ik 
kan mij voorstellen dat niet ieder-
een zich daarin kan vinden.

JV Dat is waar, maar je filtert uit het 
ganse jaar. Dat is ook de opzet: je 
wordt overladen met proffen en 
lessen, met verschillende aspecten 
van restauratie en je haalt er zelf uit 
wat je interessant vindt.

BVdW Ik ben er zeker van dat veel 
studenten die niet direct voor een 
restauratieopleiding kiezen, maar 
er toch in terecht komen, zich 
daar goed in zouden voelen. Zelfs 
al ga je nooit meer echt iets met 
restauratie doen, dan is het toch 
interessant om een jaar met de 
stedelijke context of met waarde-
volle gebouwen geconfronteerd 
te worden. Niet iedereen vindt dat 
belangrijk en dat moet natuurlijk 
ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat 

wanneer je bij ons die voorstudies 
hebt leren maken, je de context 
zeer snel aanvoelt. Daarom moet je 
na de opleiding niet altijd historisch 
onderzoek doen, maar je hebt een 
inzicht verworven. Alleen dat al 
hebben, is heel veel waard.

Wat is het verschil tussen Leuven en 
Antwerpen?

BVdW Wat er specifiek is bij ons is 
de interdisciplinaire en internatio-
nale aanpak. Eveneens de manier 
van werken is uniek: Integrated 
Project Work. Dat wil zeggen dat 
de theoretische lessen veelal in 
functie van het projectwerk worden 
gegeven. 
Het is niet zo dat je na je studies 
kan zeggen: “Nu ben ik de volwaar-
dige architect restaurateur!”. Want 
het is steeds zo en dat is ook het 
interessante, elk restauratieproject 
is een nieuw verhaal. Je kan niet 
alles weten over pleisterwerken en 
steenrestauratie. Je gaat een project 
hebben waar je een hele variatie 
aan speciale technieken hebt en 
op dat moment verdiep je je in de 
materie en moet je zorgen dat je de 

Je wordt overladen met 
proffen en lessen, met 
verschillende aspecten van 
restauratie en je haalt er 
zelf uit wat je interessant 
vindt.
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juiste specialisten vindt. Een van de 
belangrijkste onderwijsdoelstellin-
gen van het Centrum voor Monu-
mentenzorg is de student leren 
een gebouw te evalueren naar zijn 
erfgoedwaarde. Daarna krijgt het 
project vorm en dat hangt af van de 
kwaliteit van de ontwerper, van het 
programma, de stedenbouwkun-
dige context, ... 

Om af te sluiten wil ik toch nog iets 
vragen over de Boekentoren. Het 
Ontwerpteam Boekentoren onder 
leiding van Robbrecht en Daem 
heeft de wedstrijd gewonnen en 
jullie zijn verantwoordelijk voor het 
luik restauratie. Het laatste wat ik er 
over gehoord heb, is de optie van 
de “doos in doos” waarbij de schil 
eigenlijk ontdubbeld wordt en het 
visuele aspect van de buitenzijde 

behouden blijft.

BVdW Een doos in doos, dit is in 
feite nog altijd de optie. Er worden 
op dit moment verschillende mo-
gelijkheden bestudeerd: enerzijds 
box in box zodat we de buitengevel 
kunnen behouden zoals die oor-
spronkelijk was, anderzijds isoleren 
aan de buitenkant wat we eigenlijk 
liever niet willen doen omwille van 
de architecturale consequenties. 
Er werden reeds grondige studies 
uitgevoerd naar de betonkwaliteit. 
Een veertigtal jaar geleden heeft 
men een gele coating op het beton 
gezet ter bescherming. Oorspron-
kelijk was het beton zichtbaar. De 
coating was aangebracht omdat 
er carbonatatie in het beton was 
opgetreden en het wapeningsstaal 
begon te roesten.
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JV Er werd toen ook chloor ge-
bruikt in het water van het beton 
want men dacht dat dat een goed 
effect had op de verwerkbaarheid 
of uitharding. Maar chloor tast het 
staal aan.

BVdW En dan ook nog een te dunne 
bedekking van het ijzer. Dus toen 
heeft men beslist de volledige gevel 
met een coating te bedekken. Op 
die manier kon er geen water meer 
binnendringen, maar het oorspron-
kele aspect van het zichtbeton was 
niet meer zichtbaar.
Als eindresultaat zouden we het 
liefst een betonafwerking heb-
ben en geen patchwork van kleine 
reparaties. De methode die we 
prefereren is deze waarbij een 
laagje beton de volledige toren 
bedekt. We hebben deze restau-
ratiemethode kunnen zien op de 
Kerk van Moser in Basel (1927). Voor 
ons is dat de optie van restauratie. 
In feite halen ze een beetje van het 
beton weg, een centimeter of drie. 
Hierdoor krijgt je een mooi zicht op 
de structuur. Als het metaal verroest 
is of te veel naar buiten zit, wordt 
het vernieuwd. Nadien wordt er op 
een paar centimeter een bekisting 
gezet. Opnieuw met dezelfde maat 
zodat de lijnen gelijk blijven.
Dus dat project is Basel is nu de 
referentie. Dat is het streefdoel. Nu 
moeten we nog mensen vinden die 
dat kunnen doen. Dat is niet zomaar 
een techniek en de Boekentoren is 
groot!

JV De Boekentoren staat nu ook 
bekend als een geel gebouw. Dat 
gaat dan helemaal veranderen. Dat 
is ook het spannende eraan.

BVdW Het beton had naar het 
schijnt een roze schijn. Daarover is 
het onderzoek lopende. Momenteel 
zijn we op zoek naar aannemers die 
ons een richtprijs kunnen geven. 
We zijn ongeveer rond met de 
bouwgeschiedenis. Nu gaan we 
het interventieplan maken. Daarna 
hebben we nog het masterplan 
van de restauratie en dan komt het 
programma van de bibliotheek en 
wordt dat herwerkt naar een opera-
tioneel masterplan.
Er blijft ook nog de discussie rond 
het bouwen van een ondergronds 
depot onder de vijver.
Het heeft allemaal te maken met 
programmatie, kostprijs, tijdelijke 
verhuis etc…

afbeeldingen
(origineel in kleur)

De foto’s in dit artikel zijn sfeer-
beelden en werden gemaakt en ge-
selecteerd door Jérémy Vansteen-
kiste.

De Boekentoren staat nu 
ook bekend als een geel 
gebouw. Dat gaat dan hele-
maal veranderen.
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