Prof. dr. ir. arch. Koenraad VAN BALEN
Geboren in Dakwa, Congo (1956); lager onderwijs in Butare, Rwanda; middelbaar onderwijs in Antwerpen.
Ingenieur-architect, KU Leuven (1979) en doctoraat ingenieurswetenschappen, KULeuven (1991).
Koen Van Balen vervulde erfgoed-gerelateerde mandaten bij de Vlaams Gemeenschap, bij de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Ontwikkelingssamenwerking in VLIR-kader.
Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, departement Burgerlijke Bouwkunde, alsook directeur van
het Raymond Lemaire Internationaal Centrum voor Conservatie (RLICC). Zijn onderwijs en onderzoek zijn
voornamelijk gericht op erfgoedbehoud, oude en nieuwe duurzame bouwmaterialen en –technieken.
Hij is houder van de UNESCO-leerstoel over preventieve conservatie, monitoring en onderhoud van monumenten en
sites (PRECOMOS). Hij is eveneens betrokken bij activiteiten van het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in de
Arabische, Aziatische en Latijns-Amerikaanse regio.
Sedert 2015 is hij lid van de Council van Europa Nostra. Van 2011 tot 2015 was hij voorzitter van het
Wetenschappelijk Comité van "Joint Program Initiative: Cultural Heritage".
Hij heeft meer dan 270 wetenschappelijke publicaties op zijn naam.

Piet JASPAERT
Als Regent Moderne Talen (1962), Licentiaat Politieke & Sociale Wetenschappen (Universiteit Gent 1970) en houder
van een Eisenhower Fellowship (1990) startte Piet Jaspaert zijn loopbaan als leraar talen in Brussel.
Na twee jaar als eerste leek-woordvoerder in het nieuw Antwerpse Bisdom in 1970, opende hij als directeur het
Cultureel Centrum Hasselt in 1972, waar hij veertien jaar bleef.
In 1986 startte hij bij de Kredietbank, nadien KBC, waar hij Directeur Communicatie en Marketing werd.
Na zijn pensionering werd hij in 2003 Voorzitter van de JEP (Jury voor Ethische Praktijken in de Reclame) en, van
2009 tot 2013, Vice-Voorzitter van EASA (European Organisation for Self-Regulation in Advertising).
De Vlaamse Regering heeft hem verschillende opdrachten toevertrouwd zoals Voorzitter van de Nederlandstalige
Jeugdraad, Voorzitter van de Raad van Advies voor Toneel en Voorzitter van Toerisme Vlaanderen. Op dit ogenblik is
hij nog bestuurder bij het Klara Festival, Concertgebouw Brugge en Kom op tegen Kanker (wat hij mee opstartte
meer dan 30 jaar geleden), alsook van VIRA.
Sedert 2008 is hij bestuurder van Europa Nostra en sedert 2015 is hij er Vice-Voorzitter.

