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VASTGOEDSECTOR ZIET STOPZETTING BOUWMEESTER HELEMAAL ZITTEN

Eén of vijf Bouwmeesters?
14 AUGUSTUS 2014 | Geert Sels

De vastgoedsector is niet rouwig dat het ambt van de Vlaams
Bouwmeester verdwijnt. De architectenorganisaties zouden de
opdoeking dan weer jammer vinden. Over één ding zijn ze het eens:
ze willen de functie tegen het licht houden.

Het justitiepaleis in Antwepren is een icoon. Maar hoe zit het met het onderhoud en de duurzaamheid? belga

Als het mandaat van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen volgend voorjaar afloopt, komt
er een college van experten in de plaats. Dat college wordt (mee) aangeduid door ‘het
middenveld’.
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Het middenveld van de architectuur is een weerspiegeling van de Vlaamse ruimte: het is
grondig verkaveld. Het bestaat uit een handvol associaties. De projectontwikkelaars vinden
het duidelijk niet zo jammer dat het ambt van Vlaams Bouwmeester ophoudt. Gaetan
Hannecart, de ceo van projectontwikkelaar Matexi: ‘De bouwmeester heeft zich te eenzijdig
gefocust op architectuur, op het design. Dat is maar één aspect. Bouwen gaat ook over de
inpassing in een omgeving. We zijn voorstander van een harmonieuze bebouwing, niet van
gebouwen die eruit springen. Parameters als functionaliteit, duurzaamheid en de kostprijs
spelen ook mee. Het Antwerps Justitiepaleis is een icoon, maar het scoort zwak op vlak van
onderhoud en duurzaamheid.’

Expertencollege

Volgens de vastgoedsector kan een expertencollege die zorg voor vele paramters het best
bewaken. ‘Experten met uiteenlopende achtergronden en met andere visies brengen
toegevoegde waarde’, zegt Olivier Carrette van de Beroepsvereniging voor
Vastgoedontwikkelaars (BVS). ‘Zo krijg je ook een bredere beslissingsbasis. Eén figuur die
over alles beslist, is voor ons problematisch. Ondanks de jury’s bij de open oproepen, ligt de
eindbeslissing bij de Vlaamse Bouwmeester.’

Kent Carrette iemand met voldoende expertise om in het college te zitten? ‘Onze mensen
realiseren 85 procent van alle kantoren en zestig procent van alle retail in ons land. We
hebben dus expertise. Ik zie ons wel in dat college zetelen.’

De Vlaamse Architectenorganisatie (NAV), met 2.700 leden de grootste vakgroep in zijn
soort, laat zich niet vastpinnen op één scenario. ‘Voor ons staat de doelstelling voorop’, zegt
voorzitster Kati Lamens. ‘We streven naar een sterk architecturaal beleid dat garant staat
voor een kwalitatieve leefomgeving. We vragen wel garanties dat er autonoom beslist kan
worden. Dat is nodig om overheidsinmenging of politieke beïnvloeding te vermijden.’

Waarom wil de NAV uitgerekend nu een evaluatie van het bouwmeesterschap? Lamens:
‘Tijdens het mandaat van Peter Swinnen was het voor onze leden niet altijd even duidelijk
welke criteria de bouwmeester nu precies hanteerde bij de toewijzing van opdrachten. We
vroegen ons ook af hoe zwaar de visie en voorkeur van de bouwmeester doorwogen. Ons
voorstel is daarom om het ambt na twintig jaar te evalueren. Opdrachten en opdrachtgevers
van twintig jaar geleden zijn niet dezelfde als vandaag. De inhoud van zijn taak moet
duidelijk afgelijnd worden.’

Open oproepen

Andere architectenorganisaties opteren wel voor het bouwmeesterschap. ‘Als de functie
niet bestond, zouden we pleiten om ze op te richten’, zegt Jacques Timmermans, voorzitter
van de G30. Dat is de associatie van de grootste architectenvennootschappen. De G30
vraagt dat er bij de open oproepen, waarbij architecten kandideren voor bouwopdrachten,



meer objectiviteit en transparantie zouden komen. Ze vragen dat de kandidaten een
redelijke vergoeding zouden krijgen. Timmermans: ‘Bureaus investeren veel tijd en energie
in hun voorstellen. Ze leveren veel kennis. Die wordt nagenoeg gratis ter beschikking
gesteld.’

De Bond van de Vlaamse Architecten (BVA) vindt dat er een bouwmeester nodig is die
nadenkt over de architectuur die we nodig hebben voor het Vlaanderen van de toekomst.
Hij begeleidt opdrachtgevers, hij stimuleert en inspireert. Dat moet vooral niet verward
worden met de verdeling van opdrachten onder bureaus.

‘Misschien moeten we meer terug naar de basis’, zegt BVA-voorzitter Piet Van
Cauwenberghe. ‘Huidig bouwmeester Peter Swinnen staat voor een sterk auteurschap. Hij
heeft een uitgesproken visie en wil projecten in zijn richting laten gaan. Daardoor heeft hij
wel eens gebotst. Hij werkt inhoudelijk en probeert grote maatschappelijke problemen op
te lossen via architectuur. Zo komt hij op het terrein van politici die zich ook willen
profileren. Een goed debat in het middenveld zou al veel oplossen.’

De Architects in Brussels (Arib) en de Federatie van Architectenverenigingen van België
(FAB) delen het standpunt van de BVA. De functie van Vlaams Bouwmeester is nu eindelijk
een verworvenheid, en ze in vraag stellen zou een vergissing zijn. Na vijftien jaar vinden ze
de balans eerder positief dan negatief.

‘Verbeter en versterk de functie’, zegt FAB-voorzitter Leo Van Broeck, ‘maar gooi ze niet
weg. Als sommige mensen de open oproepen te weinig transparant vinden, dan moet er
beter gecommuniceerd worden. Als er vragen zijn, moeten er antwoorden komen. Peter
Swinnen is een krachtige persoonlijkheid, die zegt waar het op staat. Zo iemand hebben we
nodig. In Vlaanderen loopt iedereen op eieren en ondertussen laten we maar betijen. Daar
moeten we vanaf. We moeten open zijn en het debat voeren. En desnoods de functie
bijsturen.’

olivier carrette:

‘Ik zie ons wel in zitten in dat college dat de bouwmeester zal
vervangen’




