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Maarten Liefooghe 

Publieke architectuur tot de derde 
macht. 20 jaar Open Oproep

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag 
van het bouwmeesterschap vroeg het Team 
Vlaams Bouwmeester aan de Vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw van de Univer-
siteit Gent om een reizende tentoonstelling 
te realiseren over de Open Oproep. De expo-
sitie Open Oproep. 20 jaar architectuur in 
publieke opdracht ging in september 2019 
in première in het Vandenhove Centrum voor 
architectuur en kunst in Gent, en maakte 
nadien al een eerste halte in het Atelier 
Bouwmeester. Ze laat zien hoe de Open 
Oproep selectieprocedure voor ontwerpers 
het publiek opdrachtgeverschap in Vlaan-
deren naar een hoger niveau heeft getild.

Bij het wikken en wegen van titels en onder-
titels voor de tentoonstelling ontstond een 
verrassende discussie. Iemand stelde de 
vraag of ‘publieke architectuur’ wel bestaat. 
‘Publieke architectuur’ is als formulering 
beslist even onhandig als ‘private architec-
tuur’ – het gaat immers niet over het publieke 
of private karakter van de architectuur-
discipline – maar er is meer aan de hand. 
De categorie is ook inhoudelijk onzuiver, 
zodat ze niet toelaat om eenduidig naar een 
bepaalde groep gebouwen te verwijzen, en 
ze brengt ook meerdere problematieken in 
beeld. Het is immers duidelijk dat publieke 
architectuur vandaag niet zo smal opgevat 
kan worden als gebouwen in eigendom van 
de overheid, gemaakt door ontwerpers van 
overheidsdiensten, en voor publiek gebruik. 
Het corpus van bijna zevenhonderd Open 
Oproep projecten breekt zo’n enge opvat-
ting meteen open. De opdrachtgevers en 
eigenaars zijn voor het merendeel openbare 
besturen zoals de Vlaamse Gemeenschap of 
een lokaal bestuur, maar evengoed katholieke 

zorg-vzw’s die voor de bouw van een rust- en 
verzorgingstehuis wel publieke  financiering 
ontvangen. De overheid is dus ook niet altijd 
eigenaar – denk maar aan het PPS- en 
DBFM-programma Scholen van Morgen, 
waarvoor via de Open Oproep enkele model-
scholen werden ontworpen. Wat gebruik 
betreft, zijn lokale bibliotheken of gemeen-
telijke administratieve centra onbetwistbaar 
openbare gebouwen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld loodsen voor een stedelijke 
groendienst, die wel overheidsinfrastructuur 
zijn, maar geen echte openbare gebouwen. 
Aan elk van die aspecten hangen uitdagingen 
vast voor opdrachtgevers en voor ontwerpers. 
We leggen ze in de tentoonstelling uiteen in 
drie perspectieven.

Voortraject
Ten eerste, en op zijn breedst benaderd, is 
de architectuur die via de Open Oproep tot 
stand komt publieke architectuur dankzij 
de intense betrokkenheid van een publieke 
opdrachtgever, daarin nog ondersteund door 
het Team Vlaams Bouwmeester. B0b Van 
Reeth benadrukte als eerste Vlaamse 
Bouwmeester graag dat het erom ging de 
opdrachtgever de volle mogelijkheden en 
verantwoordelijkheid van zijn of haar rol als 
bouwheer te helpen opnemen. Het Team 
Vlaams Bouwmeester vraagt opdracht-
gevers om te beginnen hun ontwerpopgave 
uit te werken in de vorm van een ambiti-
euze projectdefinitie, die als matrix kan 
dienen voor de verdere beslissingen in 
het proces. Meer dan een programma van 
eisen of een overzicht van allerlei rand-
voorwaarden formuleert die projectdefinitie 
een  inhoudelijke visie van de opdrachtgever 
op de inzet en de culturele en maatschappe

Installaties van Joris Kerremans, 
Louis Seynaeve en Toon Verdonck; 
Ester Goris en Malgorzata 
 Olchowska in de reizende tentoon-
stelling Open Oproep. 20 jaar 
architectuur in publieke opdracht. 
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lijke ambities van het project. Het uitwerken 
van de projectdefinitie is slechts één aspect 
van de manier waarop de Open Oproep 
investeert in ‘pre-architectuur’ als de basis 
voor een goed project, zoals waarnemend 
Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere het 
in 2015 formuleerde. Daarin lag oorspron-
kelijk een van de belangrijkste verschillen 
tussen de Open Oproep en andere prijs-
vragen, en ondertussen vond een goede 
projectdefinitie breder ingang. De case van 
het masterplan voor jeugddomein De Hoge 
Rielen in Kasterlee (OO 01b08) illustreert 
hoe de Open Oproep overheden er ook toe 
heeft aangezet om publieke bouwprojecten 
als schakels in een langer ontwikkelingsper-
spectief te denken. In andere begeleidings-
trajecten, zoals voor De Krook in Gent 
(OO 1801), het VRT-gebouw (OO 2801) of de 
Hasseltse Begijnhofsite (OO 3406), omvatte 
de investering in ‘pre-architectuur’ eerder het 
uitklaren van stedenbouwkundige opties, het 
smeden van de nodige actorencoalities rond 
een gedeeld project of het vergroten van de 
haalbaarheid door ruimtelijke en financiële 
scenario-evaluaties. Vervolgens is de selectie 
van kandidaat-ontwerpers en de keuze voor 
een ontwerpteam het meer zichtbare deel 
van de Open Oproep procedure. Bijzonder is 
de manier waarop deze selecties enerzijds 
steunen op het voortraject en de geformu-
leerde ambities, maar anderzijds ook ruimte 
laten voor de verrassende herformulering 
van een initiële ambitie in een concrete 
architectuur benadering. De selectie van 
kandidaat-teams moet precies die keuze 
mogelijk maken tussen verschillende 
verwachte architectuurinterpretaties van 
dezelfde set ambities. De Open Oproep 
investeert op die manier in een zorgvuldig 
opgezet proces, zonder dat op slot te doen. 

Gedeeld landschap
Ten tweede zijn de Open  Oproep projecten 
publieke architectuur, omdat ze vaak de 
publieke verantwoordelijkheid op zich 
nemen voor de zorg van het grotere ruimtelijk 
verband. De omgeving die we bewonen, het 
land en het landschap waarin we plannen 
en bouwen, is een common – een gedeeld 
gemeen goed – en de zorg ervoor is een 
publieke zaak. Vanzelfsprekend kan die 
zorg nooit alleen door overheidsprojecten 
gedragen worden. Maar van overheids-
projecten, bovendien vaak op sleutel locaties, 

Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht, van 20 september tot 
31 oktober 2019 in Vandenhove Centrum voor Architectuur en Kunst in Gent 
en van 19 november tot 19 december 2019 in Atelier Bouwmeester, Brussel. 
De tentoonstelling reist in 2020-2021 nog naar Z33 in Hasselt, de Budafabriek 
in Kortrijk, de Romaanse Poort in Leuven en deSingel in Antwerpen.  
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verwachten we wel bij uitstek dat ze op dit 
vlak voorbeelden stellen. Uit twintig jaar 
Open Oproep kunnen we effectief een waaier 
aan ‘omgevingswaarderende’ masterplannen 
en architectuurprojecten compileren, die 
verloren kwaliteiten van een (stads)land
schap opnemen of nieuwe kwaliteiten 
realiseren, die investeren in de kwaliteit van 
de publieke ruimte, of in de duurzaamheid 
van ons ruimtegebruik. Dat verkennen we in 
de tentoonstelling enerzijds met een monu
mentale spreidingskaart van de Open Oproep 
projecten, en anderzijds met een panorama 
van nevelstad Vlaanderen. Daarin assem
bleren we zeven fictieve taferelen uit ideaal
typische deellandschappen uit onze regio’s, 
waarin we ook telkens een aantal Open 
Oproep projecten integreren.

Overheidsinstellingen
Ten slotte exploreert een Wunderkammer 
met foto’s en nagebouwde architectuur
fragmenten de Open Oproep als een 
 verzameling architectuurontwerpen die een 
gezicht geven aan overheidsinstellingen 
– onze smalste en duidelijkste opvatting 
van publieke architectuur. Hier verschijnt 
automatisch de diversiteit van architectuur
idiomen die voortkomt uit de diversiteit 
van architectuurpraktijken. Wat hier op het 
spel staat, is het overtuigende gebruik van 
oude en nieuwe codes en architectuur
elementen om de ruimte te differentiëren 
in (semi)publieke en private plekken, om 
 instellingen en openbare voorzieningen de 
juiste toon van waardigheid te geven, maar 
ook om ze onder elkaar te differentiëren – een 
kinderopvang is immers geen crematorium. 
Ons  informele tijdsgewricht, en de combi
natie van programma’s in verzamelgebouwen 
of de herbestemming van sites, vormen hier 
bijkomende uitdagingen, maar ook kansen 
voor vernieuwing. 

De drie benaderingen van het publieke 
– het (voor)traject van publieke actoren naar 
(een) architectuur(opdracht), architectuur
projecten die verantwoordelijkheid opnemen 
voor het gedeelde landschap, en architectuur 
die vormgeeft aan openbare instellingen – 
kruisen elkaar in talloze concrete projecten. 
Je kunt ze gebruiken als kritisch leesrooster 
om de geschiedenis van twee decennia Open 
Oproep te scannen, maar ook als richtsnoer 
om de toekomst van de Open Oproep te 
verbeelden.

Maarten Liefooghe is als docent architectuur
theorie en geschiedenis verbonden aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent. Samen met Maarten Van 
Den Driessche is hij curator van de tentoon
stelling Open Oproep. 20 jaar architectuur 
in publieke opdracht. PieterJan Cierkens 
ontwikkelde het casestudyonderzoek. Vanuit 
het Team Vlaams Bouwmeester begeleidden 
Annelies Augustyns, Tania Hertveld, Celine 
Oosterlynck en Cateau Robberechts het 
project. Ester Goris (gordijnkaart), Malgorzata 
Olchowska (panoramalandschappen), Joris 
Kerremans, Louis Seynaeve en Toon Verdonck 
(wunderkammer) maakten de installaties. 
Kris Coremans, Eef Boeckx en Hans Lust 
ontwierpen de scenografie, Jeroen Wille 
en Ruud Ruttens verzorgden de grafische 
 vormgeving. 

Een uitgebreide versie van dit artikel 
verscheen eerder in A+279, september 2019. 
Meer over de tentoonstelling 20 jaar Open 
Oproep op pagina 256.

De opening van de tentoonstelling in het Vandenhove Centrum 
voor Architectuur en Kunst in Gent op 20 september 2019. 
© Katrijn Van Giel




