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Véronique Patteeuw 

Kiezen voor architectuur. 
Kwesties voor een toekomstig 
bouwmeesterschap 

Het bouwmeesterschap in Vlaanderen is 
twintig jaar oud en kan met tevredenheid 
terugblikken op de voorbije twee decennia. 
De vele instrumenten van het Team Vlaams 
Bouwmeester verrijken en verruimen de 
reikwijdte en de mogelijkheden van archi-
tectuur in het speelveld van ontwerpend 
Vlaanderen. De Open Oproep is hiervan een 
schoolvoorbeeld. De procedure ligt immers 
aan de basis van meer dan zevenhonderd 
projecten die getuigen van een kwaliteits-
sprong binnen de overheidsopdrachten. 

Hoewel het bouwmeesterschap kan terug
blikken op een productieve periode, staat 
het instituut voor een groot aantal nieuwe 
uitdagingen. De maatschappelijke ontwik
kelingen plaatsen het bouwmeesterschap 
immers voor een aantal belangrijke kwesties. 
Denk aan de klimaatverandering, de energie

 1
Véronique Patteeuw leidde op 
11 juni 2019 het debat naar 
aan leiding van twintig jaar 
bouwmeester schap. Ze ging in 
gesprek met een panel van vijf 
experten uit het werkveld, waarna 
negen respondenten reageerden. 
Het panel was samengesteld uit 
Sofie De Caigny, Michiel Dehaene, 
Dirk Somers, Véronique  Claessens 
en Bart Casier. De respondenten 
waren Leo Van Broeck, André 
Loeckx, Sylvie Van Damme, 
Peter Vanden Abeele, Maarten 
Liefooghe, Peter Swinnen, Stefan 
 Devoldere, Marc Santens en 
Wivina Demeester.
 Sofie De Caigny is directeur van 
het Vlaams Architectuurinstituut. 
Michiel Dehaene is hoofddocent 
stedenbouw aan de Universiteit 
Gent. Dirk Somers is architect 
bij Bovenbouw Architectuur. 
Véronique Claessens is directeur 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
Stad Genk. Bart Casier is directeur 
van de intercommunale  Interwaas. 
Leo Van Broeck is de huidige 
Vlaamse Bouwmeester (2016
2019). André Loeckx is emeritus 
hoogleraar aan het Departement 
Architectuur, Stedenbouw en 
Ruimtelijke Ordening van de 
KU Leuven en lid van de Bouw
meester expertengroep. Sylvie Van 
Damme is lector en onderzoeker 
landschaps ontwerp aan HoGent – 
KASK. Zij is lid van de Bouwmeester 
experten groep. Peter Vanden 
Abeele is de Gentse Stadsbouw
meester. Maarten Liefooghe is 
docent architectuurtheorie en 
geschiedenis aan de Universiteit 
Gent. Peter Swinnen is partner 
architect van CRIT. architecten. 
Hij was Vlaams Bouwmeester van 
2010 tot 2015. Stefan Devoldere is 
decaan van de faculteit Architec
tuur en Kunst van de Universiteit 
Hasselt. Hij was van 2011 tot 2015 
adjunct Vlaams Bouwmeester en 
van maart 2015 tot augustus 2016 
waarnemend Vlaams Bouw
meester. Marc Santens was adjunct 
Vlaams Bouwmeester tijdens 
het mandaat van b0b Van Reeth 
(19992005). Wivina Demeester is 
voormalig minister en een van de 
initiatief nemers van het Vlaamse 
bouwmeesterschap.

transitie, mobiliteit, betaalbaar wonen, de 
herbestemming van erfgoed, collectieve 
voorzieningen, het verdichtingsvraagstuk en 
gebiedsgerichte samenwerking op boven
lokale schaal. Al die uitdagingen vragen om 
een transversale aanpak over disciplines 
en beleidsgrenzen heen. Hoe kunnen ze 
mee vormgeven aan een bouwmeester
schap van de toekomst? Hoe kunnen we ze 
koppelen aan concrete ontwerpopgaven? 
En zijn de huidige instrumenten waarover 
de  Bouwmeester beschikt nog adequaat? 
Die vragen vormden het onderwerp van 
gesprek tijdens een debat georganiseerd 
door het Team Vlaams Bouwmeester op 
11 juni 2019. Verschillende vooraanstaande 
stemmen uit het werkveld1 spraken er over  
de betekenis van het bouwmeesterschap, 
zijn instrumentarium en zijn rol in tijden  
van transitie. 
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De ruimte om te handelen vergroten
Het Vlaamse bouwmeesterschap werd 
twintig jaar geleden bedacht en ontwikkeld 
vanuit de ambitie tot goed publiek opdracht-
geverschap. Vandaag blijft die ambitie 
essentieel om tot kwaliteitsvolle architec-
tuur te komen. ‘Als we twintig jaar geleden 
vertrokken zijn vanuit de  kwaliteit van de 
architectuur, dan is die ambitie vandaag 
opengetrokken en verruimd naar de kwaliteit 
van de ruimte’, aldus Bart Casier. ‘Maar ruimte 
is een zeer ruim begrip. Hoe pak je zoiets 
aan?’ Goed opdrachtgeverschap omvat 
immers veel meer dan het aanstellen van een 
goede architect. Het behelst het definiëren 
van de opdracht in een brede context: de 
essentie nagaan van de opgave, en die ook 
durven opentrekken door alternatieven aan 
te reiken. Goed opdrachtgeverschap gaat 
erom de culturele en maatschappelijke ambi-
ties voor een gebouw of ruimtelijke ingreep te 
ontwikkelen, een visie te laten neerdalen in 
een concrete ontwerpopgave of nog samen 
met de ontwerpers outside the box durven 
denken. Kortom, het beoogt architectuur te 
koppelen aan haar ruimere omgeving en haar 
maatschappelijke context. 
 Het verruimen van het begrip ‘goed 
opdrachtgeverschap’ manifesteert zich in de 
eerste plaats in de schaalvergroting van de 
opgave. De schaal van de architectuur werd 
de voorbije twee decennia verruimd tot die 
van het publieke domein en het stadsproject, 
tot pilootprojecten die prangende maat-
schappelijke kwesties koppelen aan stede-
lijke of landschappelijke ontwikkelingen en 
tot een gebiedsgerichte werking die terri-
toriale vraagstukken aanpakt zoals de open 
ruimte in een versnipperd Vlaanderen. Als de 
Vlaamse Bouwmeester lang tot doel had om 
ontwerpend en opdrachtgevend Vlaanderen 
een geweten te schoppen, dan lijken we 
bovendien met de nieuwe opgaven voorbij 
die signaalfunctie te zitten. ‘We zijn de afge-
lopen jaren goed geworden in het benoemen 
van de opgaven’, aldus Michiel Dehaene. 
De klimaatopgave, de vergrijzing, het file-
vraagstuk, het fijnstofprobleem, het biodiver-
siteitsverlies, het verlies aan voorzieningen 
in de kleine steden of betaalbaar wonen zijn 
stuk voor stuk opgaven die architectuur meer 
dan ooit relevant maken. Ze geven aan hoe 
we met architectuur moeten omgaan, wat 
haar inzet en rol kan zijn, hoe we vanuit de 
architectuur grensoverschrijdend kunnen 

denken en de opgaven kunnen vertalen naar 
de kwaliteit van de ruimte. Het is echter verre 
van eenvoudig om de rol van een Bouw-
meester ten aanzien van die vraagstukken te 
definiëren. Vanuit een geloof dat het ontwerp 
verbindend kan werken, wordt de architect 
bovendien (te) vaak gezien als een belang-
rijke schakel in de multidisciplinariteit die 
de vele nieuwe opgaven vereisen. ‘De vraag 
die we bij zoveel verwachtingen moeten 
stellen is of we er ook aan beantwoorden. 
De lakmoesproef voor de werking van de 
Bouwmeester is of we mét de Bouwmeester 
meer kunnen dan zonder. Dat is nu zo, maar 
het is belangrijk om die vraag te blijven 
stellen en gericht de ruimte om te handelen 
te vergroten’, aldus Michiel Dehaene. 
 Schaalvergroting betekent vaak ook dat 
de opdrachtgever meer  stroomopwaarts 
in het proces moet worden bijgestaan. 
Daar ligt een belangrijke rol voor ontwer-
pers, die via ontwerpend onderzoek lokale 
besturen kunnen assisteren bij het opmaken 
van projectdefinities of masterplannen. 
Naast de maitrise d’oeuvre (het ontwerpen 
in de klassieke zin van het woord) zou een 
ontwerper een rol kunnen vervullen binnen 
de maitrise d’ouvrage en zijn of haar 
kennis, vaardigheden en ontwerpmethodes 
kunnen inzetten bij het begeleiden van een 
opdrachtgever in het voorbereidingstraject 
van een ontwerpopgave. De maatschap-
pelijke en socio-culturele veranderingen 
in Vlaanderen nopen ontwerpers vandaag 
meer dan ooit om hun rol te herdefiniëren 
en vaak ook te diversifiëren. Dat vergt dat 
architecten afstand nemen van het primaat 
van het auteurschap. De rol van het ontwerp 
kan dan in een ruimere zin worden opgevat. 
Dirk Somers refereerde tijdens het debat 
naar de ‘middenveldpositie’ in het voetbal-
spel: ‘Ik denk dat architecten moeten leren 
bewegen. Een gezonde ploeg en een gezond 
spel draaien erom dat iedereen voor een stuk 
ook zijn middenveldrol vervult. We zouden 
architecten moeten leren om wat meer op en 
neer te lopen op het veld. Daar zit volgens mij 
een enorm potentieel, zeker in het licht van 
de huidige uitdagingen.’ 
 We mogen niet te vroeg juichen of 
geloven in de grenzeloze kracht van het 
ontwerpen. De schaalvergroting van de 
opgave en de daaruit voorvloeiende diversi-
ficatie van de rol van de ontwerper vergt een 
degelijk kader waarbinnen de ontwerper en 

de publieke opdrachtgever kunnen bewegen. 
Dat kader wordt onder meer gevormd door 
de regelgeving. Hoe zit het precies met die 
regelgeving in Vlaanderen? ‘Hoe goed onze 
top-architectuur ondertussen ook geworden 
is, de impact op de alledaagse architectuur-
productie blijft beperkt en onze ruimtelijke 
ordening is slechter dan ooit’, betoogt Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck. ‘Ontwerpen 
is essentieel. Maar de vraag die zich stelt is 
dan: in welke restrictieve condities speelt 
het ontwerpen zich af en komt architectuur 
tot stand?’ Als we vroeger stroomopwaarts 
moeten ingrijpen, dan staat of valt veel bij de 
regelgeving en de ruimtelijke ordening die 
als dwingende kaders en instrumenten het 
ontwerp mee richting geven. Regel geving 
bevat zeer veel ‘impliciete architectuur’ 
of impliciete ontwerpen waardoor de archi-
tect-stedenbouwkundige vaak moeilijk kan 
manoeuvreren. ‘We hebben in Vlaanderen 
een veel te defensieve regelgeving die zich 
richt op dingen verbieden in de plaats van 
dingen mogelijk maken. Architectuur kan 
bottom-up subversief een signaal neerzetten 
en als ze geluk heeft – namelijk als de regels 
er toevallig niet waren of als er een uitzon-
dering wordt gemaakt – ook gerealiseerd 
worden’, aldus Van Broeck. Als de maatschap-
pelijke ontwikkelingen aanleiding geven tot 
een nieuwe agenda voor het Bouwmeester-
schap, dan wordt het alvast een uitdaging 
voor ontwerpers om met een zekere afstand 
tot het ogenschijnlijke ideaal van het indivi-
dueel auteurschap, te kiezen voor architec-
tuur in de brede zin van het woord. Architec-
tuur is dan niet langer een eindproduct maar 
een instrument voor ruimtelijke kwaliteit. 
Een goed ruimtelijk beleid is in dit perspec-
tief meer dan ooit een belangrijke sleutel.

Het bestaande instrumentarium uitdiepen
Het huidige instrumentarium van het Team 
Vlaams Bouwmeester is meervoudig: de 
Open Oproep, de Prijs Wivina Demeester voor 
Excellent Opdrachtgeverschap, de Meester-
proef, de Pilootprojecten, LABO RUIMTE, het 
Bouwmeester Label en de Bouwmeester 
Scan, maar ook de Oproep aan geïnte-
resseerden en het Atelier Bouwmeester. 
Ze worden ingezet bij het begeleiden van 
publieke opdrachtgevers, het aanmoedigen 
van ontwerppraktijken en het stimuleren 
van speculatief en multidisciplinair onder-
zoek. Diezelfde instrumenten maken het 

overigens mogelijk om de diverse ruimte-
lijke vraagstukken te vertalen naar concrete 
ontwerpopgaven. In het licht van de nieuwe 
uitdagingen staat dit instrumentarium onder 
druk. Zijn alle instrumenten nog geschikt? 
Hoe kunnen bestaande instrumenten 
 gekoppeld worden aan nieuwe uitdagingen? 
En hoe kunnen sommige instrumenten 
sterker uitgewerkt worden opdat ze tot 
concrete realisaties leiden? 
 Bij de ondersteuning op lokaal niveau 
blijft de Open Oproep een bijzonder goed 
werkend instrument. De Open Oproep 
biedt een overheid ondersteuning vanuit 
het Team Vlaams Bouwmeester bij het 
aanpakken van complexe vraagstukken 
en geeft haar toegang tot kwaliteitsvolle 
ontwerpteams. De schaalvergroting van 
de opgaven speelt zich echter vaak af 
tussen een lokaal bestuur en een Vlaamse 
 administratie en vraagt om een instrumen-
tarium waarin  samen werkingsmodellen 
 intrinsiek zijn ingebed. ‘Lokale besturen 
hebben vaak nood aan instrumenten 
die toelaten om  grens overschrijdend te 
werken en te  schakelen tussen de verschil-
lende beleids niveaus’, getuigt Véronique 
 Claessens. Moeten we hierop inspelen en 
nieuwe  instrumenten ontwikkelen of het 
 instrumentarium uitdiepen?
 ‘Een Bouwmeester is maar zo sterk 
als zijn of haar instrumenten’, poneert 
Peter Swinnen. De proliferatie van het 
 instrumentarium kan je kritisch benaderen, 
maar ook zien als een sterkte. Als de huidige 
instrumenten in detail worden uitgewerkt 
en gemaximaliseerd, kan elk van de aan die 
instrumenten gekoppelde vraagstukken 
resulteren in concrete opdrachten, met 
andere woorden in architectuur. Tot op heden 
kreeg enkel de Open Oproep vaste voet aan 
de grond. 
 André Loeckx vult aan: ‘Waar blijven de 
realisaties van de Pilootprojecten? Waar blijft 
de echte impact op ruimtelijk beleid van de 
zeer interessante LABO RUIMTE projecten? 
Waar blijven de toepassingen van de Bouw-
meester Scan? We kunnen dit niet alleen. 
We moeten allianties aangaan met anderen, 
coalities vormen met partners, op basis 
van gemeenschappelijke doelstellingen. 
In  alliantie met andere instanties is er meer 
kans om vaste voet aan de grond te krijgen  
en de implementatie van die instrumenten  
te forceren.’ 

Het debat naar aanleiding van 
twintig jaar bouwmeesterschap  
in het Atelier Bouwmeester op  
11 juni 2019. © Katrijn Van Giel  
(+ p. 77 en 81)
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Als een van de kerntaken van de Bouw-
meester het begeleiden is van publieke 
opdrachtgevers met het oog op concrete, 
goede architectuurprojecten, dan gaat het 
niet altijd over bouwen pur sang. Een Bouw-
meester moet ook nieuwe maatschap-
pelijke thema’s detecteren en agenderen. 
‘Het Bouwmeesterschap staat of valt met de 
proactiviteit die binnen dat mandaat wordt 
beoefend’, voert Peter Swinnen aan. Ook hier 
zijn een aantal instrumenten fundamenteel. 
De Pilootprojecten hebben de ambitie om, 
in een regelluwe omgeving, even buiten de 
lijntjes te kleuren. Ze bieden de mogelijkheid 
een aantal dingen te testen, samen met de 
administratie. Vanuit een  multidisciplinaire 
onderzoeksfase, wordt het ontwerp ingezet 
als instrument. Het Bouwmeester Label 
is een ander belangrijk instrument in dat 
opzicht. ‘Thema’s die ontwerpend  Vlaanderen 
aanbelangen, worden via het Bouwmeester 
Label geagendeerd’, aldus Sylvie Van 
Damme. De agenda-zettende impuls van 
de Bouwmeester Labels vormt een inte-
ressante hefboom om de proactieve rol van 
de  Bouwmeester kracht bij te zetten en 
op concrete toepassingen aan te sturen in 
beleid, onderwijs en bouwpraktijk. 

Een groeiende taakstelling scherpstellen
De Bouwmeester staat er niet alleen voor. 
Hij werkt in alliantie met een groot aantal 
partners. Er is een uitgebouwde werking van 
het Vlaamse Stedenbeleid; er zijn de Impuls-
projecten en de verschillende oproepen 
vanuit het Departement Omgeving; er zijn 
de gebiedsgerichte T.OP-projecten; er zijn 
de vervoersregio’s die moeten uitgerold 
worden; én er zijn allianties met het VAi, de 
Vlaamse Landmaatschappij en de univer-
siteiten. Het institutionele landschap rond 
de Bouwmeester creëert dankzij die vele 
allianties draagvlak voor het bouwmeester-
ambt. Een Bouwmeester en zijn team zullen 
in de toekomst, nog meer dan voorheen, 
integraal en transversaal moeten opereren, 
de tegenstrijdigheden in de regelgeving 
van een Vlaams verkokerd beleid moeten 
overstijgen en wezenlijke bruggenbouwers 
moeten zijn. De essentie voor de toekomst 
van het bouwmeesterschap ligt voor Sofie 
De Caigny dan ook in de onafhankelijkheid 
van het mandaat: ‘Dankzij die onafhanke-
lijkheid kan een Bouwmeester vrij bewegen 
over beleidsgrenzen heen en een wezenlijke 

schakel vormen in de  multidisciplinariteit 
die de toekomstige opgaven vereisen.’ 
 Anderzijds zou de proliferatie van platforms 
en  institutionele of middenveldactoren die 
mee architectuur(cultuur) maken, beter 
 gestructureerd kunnen worden. Michiel 
Dehaene suggereert een ‘groot huis’, André 
Loeckx spreekt over een ‘consortium, een 
 alliantie, een coalitie’. Het huidige Open 
Ruimte Platform biedt volgens beiden 
een model. Daar worden immers nu reeds 
gesprekken gevoerd binnen de Vlaamse 
overheid, over en tussen de  beleidskokers 
heen. Het veranderende institutionele 
landschap creëert een meerwaarde voor de 
Bouwmeester, maar maakt het ook moeilijker 
om de eigenheid van het bouwmeesterschap 
scherp te stellen. Wat is precies de essentie 
van het bouwmeesterschap in het licht van 
die vele samenwerkingsverbanden? En hoe 
kan de Bouwmeester in de toekomst zijn of 
haar positie scherp houden te midden van al 
die partners? 
 ‘We zouden de Bouwmeester kunnen 
zien als een curator in de meest directe 
betekenis van het woord. Iemand die een 
zorgende rol opneemt voor ruimtelijke en 
architecturale ontwikkelingen in deze regio 
in West- Europa. Iemand die zorg draagt voor 
een gezond architecturaal “ecosysteem”: 
beloftevolle architecten kansen geven, 
 inspirerende buitenlandse ontwerpers 
aan het werk zetten, zorgvuldig de juiste 
ontwerp attitude kiezen afhankelijk van 
de opgave, de schaal en de inzet van een 
bepaald project’, aldus Sofie De Caigny. 
‘Maar die brede curatoropdracht zou ook 
heel smal kunnen worden gedefinieerd’, zo 
oppert Maarten Liefooghe. ‘In plaats van 
zijn taken eindeloos uit te breiden, laten 
de allianties toe de bouwmeestertaak 
scherp te stellen.’ De Bouwmeester is dan 
niet langer de  eindverantwoordelijke van 
de optelsom van alle betrokkenen, noch 
de architectuur criticus of de  mediator 
van het  architectuurdebat. Hij of zij 
heeft een specifieke rol te vervullen als 
gangmaker voor administraties van de 
verschillende beleidsniveaus. De inzet 
kan dan zijn: elk concreet project dat de 
overheid opzet, subsidieert en waarmee 
ze haar diverse beleidstaken en publieke 
 verantwoordelijkheden invult, tot een 
 voorbeeldig project maken. ‘De Bouwmeester 
moet kiezen voor die werven waar hij een 

leidende rol kan vervullen en het verschil kan 
maken’, voegt Michiel Dehaene eraan toe. 
 André Loeckx verdedigt eveneens het 
pleidooi voor een zeer specifieke taakstel-
ling: ‘Wat mij betreft is de core business 
van het bouwmeesterschap architectuur 
en bouwen. Moet een Bouwmeester trans-
versaal opereren? Jazeker. Maar er zijn nog 
belangrijke actoren in het transversale veld. 
Waarom zou de economist dat niet zijn? 
Waarom zou de sociale wetenschapper dat 
niet zijn? Waarom zou de burgerbeweging 
dat niet zijn? Moet een bouwmeesterschap 
inzetten op schaalvergroting? Jazeker. 
Moet hij inzetten op verbreden? Jazeker. 
Maar het gaat over vergroten en verbreden en 
niet over het verlaten van de eigen stelling. 
Ik pleit hierbij een beetje voor een retour à 
l’ordre. Betekent dat een terugkeer naar een 
architecture à papa? Misschien wel, want 
als je die architecture à papa een keer goed 
bekijkt, dan is die meer dan ontwerpen en 
bouwen. Die heeft zich altijd ingelaten met 
grote maatschappelijke kwesties, of raakte 
er in elk geval mee verstrengeld.’ Daarin ligt 
voor Loeckx de uitdaging van het bouw-
meesterschap: architectuur verbinden met 
de vier grote maatschappelijke kwesties: het 
woningvraagstuk, het gelijkheidsvraagstuk, 
het democratievraagstuk en het identiteits-
vraagstuk. ‘Wij zijn geen landschapsmees-
ters, wij zijn geen territoriale meesters, 
wij zijn Bouwmeesters. Betekent dat dat 
we landschap en territorium moeten laten 
varen? Zeker niet! Maar we moeten dat brede, 
transversale veld bespelen vanuit de eigen 
rol van de architectuur en van het bouwen’, 
concludeert Loeckx.
 Stefan Devoldere bouwt verder op André 
Loeckx’ redenering en formuleert het treffend: 
‘Voor mij heeft de Bouwmeester slechts één 
belangrijk instrument en dat is ontwerpen. 
Dat ontwerp kan leiden tot architectuur, tot 
stedenbouwkundig inzicht, het kan ingezet 
worden voor onderzoek, het kan gebruikt 
worden om een kader te maken voor ontwik-
keling, of om draagvlak op te bouwen.’ Als er 
één focus is die heel belangrijk is de komende 
jaren dan is dat de inzetbaarheid en de door-
werking van het ontwerp op al die verschil-
lende vlakken. Ontwerpen is breder dan 
bouwen. ‘Laten we bouwen aan een betere 
toekomst en het ontwerp daarvoor inzetten’, 
besluit Devoldere.

Conclusie 
De uitdagingen van het toekomstige bouw-
meesterschap zijn van velerlei aard. Allian-
ties met andere partners en beleids organen 
lijken onontkoombaar. Een toekomstige 
Bouwmeester zal in die allianties een speci-
ficiteit moeten zoeken én vinden. Hij of zij zal 
visie nodig hebben om dingen op de agenda 
te zetten; zorgzaam zijn en regisserend, 
ontwerp inzetten als verbindende kracht 
tussen gesprekspartners en betrokkenen, 
bewogen zijn met de ruimere context waar-
binnen de ontwerper opereert, veel meer 
inzetten op de voor trajecten dan voorheen, 
de kwaliteit van de ruimte beschouwen in 
relatie tot die van de  architectuur, kritisch 
kijken naar de vaak dwingende  regel geving, 
en zich inzetten door te ontwerpen en te 
bouwen. Is hij/zij een  projectregisseur zoals 
Wivina Demeester en Peter Vanden Abeele 
suggereerden, of eerder een slimme pro- 
actieve ontwerp(st)er met zin voor coalitie-
vorming zoals Peter Swinnen opperde?
 Eén ding is zeker. Een volgende Bouw-
meester zal voor keuzes staan. Die keuzes 
zullen in grote mate zijn of haar beleid 
bepalen. Welke thema’s worden al dan niet 
opgenomen? Welke allianties worden al dan 
niet aangegaan? Welke instrumenten zullen 
centraal staan? Een toekomstige Bouw-
meester zal ongetwijfeld geneigd zijn om 
zijn of haar bouwmeesterschap te koppelen 
aan nieuwe instrumenten. Het zou van veel 
inzicht getuigen als hij of zij veeleer zou 
inzetten op de uitbreiding van het team en 
de versterking van het bestaande instru-
mentarium. Het Team Vlaams Bouwmeester 
heeft immers twintig jaar kennis en ervaring 
verenigd om, zeer gericht, met het bestaande 
instrumentarium om te springen. De kennis 
en expertise binnen het team overleven 
overigens het mandaat van iedere Bouw-
meester en verankeren het instituut van de 
Vlaams Bouwmeester stevig binnen zijn 
context. En het is binnen die context dat het 
instituut Vlaams Bouwmeester erover moet 
waken dat het gesprek over kwaliteitsvolle 
architectuur en over uitdagend publiek 
opdrachtgeverschap ook de komende twintig 
jaar ten volle kan worden gevoerd.

Véronique Patteeuw is architect, onderzoeker 
en architectuurcriticus verbonden aan de 
École Nationale Supérieure d’Architecture et 
du Paysage Lille.




