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Joeri De Bruyn 

Het misverstand van de eeuw. 
In gesprek met Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck

Het mandaat van Vlaams Bouwmeester Leo 
Van Broeck was woelig. Meer dan andere 
Bouwmeesters trad hij in de publieke arena. 
Hij gaf honderden lezingen in het hele land, 
produceerde een film en trad geregeld 
op in de media, wat niet zelden leidde tot 
 polemiek en controverse. Dat is wat voor de 
schermen gebeurde. Achter de schermen 
heeft Leo Van Broeck onmiskenbaar zijn 
stempel gedrukt op de al rijke traditie van 
het bouwmeester schap. Nieuw gecreëerde 
instrumenten tonen de ambitie om een 
ommekeer te maken in de problematische 
Vlaamse ruimtelijke ordening. Een terugblik 
op vier jaar bouwmeesterschap.

Open ruimte
Wat ik interessant vind aan het bouw-
meesterschap is dat iedere Bouwmeester 
 voortbouwt op wat de voorgaande heeft 
doorgegeven. Tegelijkertijd legt iedere Bouw-
meester zijn eigen accenten. Na twintig 
jaar is er een rijke traditie gevestigd. 
b0b Van Reeth heeft het instituut uit de grond 
gestampt, hij heeft de Open Oproep in het 
leven geroepen en heeft een fundamenteel 
discours over duurzaamheid in de aandacht 
gebracht. Marcel Smets legde de klemtoon 
op stedenbouw, landschap, infrastructuur, 
publieke ruimte. Hij was ook de Bouwmeester 
die gezorgd heeft voor de kwaliteit van de 
inhaaloperatie in de scholenbouw, waarvan 
we nu pas echt de resultaten kunnen zien. 
Peter Swinnen was in mijn ogen de Bouw-
meester van het fundamenteel onderzoek 
en het experiment. Hij heeft instrumenten 
zoals LABO RUIMTE en de Pilootprojecten in 
het leven geroepen. En jij, als vierde Bouw-

meester, hebt ons gewezen op het belang 
van open ruimte, natuur en ecologie. Dat is 
eigenlijk heel bijzonder, want nu spreekt de 
Bouwmeester zich uit over de niet-bebouwde 
ruimte. Waarom die focus? Treed je daarmee 
niet buiten je kerntaken, zoals sommigen 
beweren?

Correctie. Ik ben de vijfde Bouwmeester. 
Je vergeet Stefan Devoldere. Hij was 
eerst adjunct Bouwmeester en is nadien 
waarnemend Bouwmeester geworden. 
Zijn verdienste is dat hij het bouwmeester
schap doorheen de storm die na het ontslag 
van Peter Swinnen ontstaan is, overeind 
heeft gehouden. Het instituut stond op 
de helling. Er was sprake van om het af te 
schaffen. Stefan Devoldere heeft in alle 
discretie en heel diplomatiek het ambt 
in leven gehouden, en dus verdient hij de 
volwaardige naam van Bouwmeester. 
 Maar om op je vraag te antwoorden, ik 
ben helemaal niet buiten mijn kerntaken 
getreden. Wat ik verkondigd heb, is dat het 
belang van mijn kerntaken al decennia
lang, zo niet eeuwenlang, onderschat wordt. 
De impact van onze ruimtelijke ordening op 
het ecologische systeem is veel groter dan 
de impact van onze uitstoot. Het  ecologische 
probleem van vandaag is niet alleen de 
klimaatopwarming, maar wel de ineen
storting van de ecosystemen op aarde. 
Al onze ruimte is artificieel, ze is een mensen
ruimte. De natuur sterft uit in ijltempo. Dat is 
geen gevolg van de  opwarming van de aarde, 
maar van plaatsgebrek. Als we dat niet tijdig 
beseffen, is alles dood voordat het begint op 
te warmen. Dat noem ik het misverstand van 
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de eeuw: de klimaatblindheid, het kortzich
tige, de tunnelvisie van Al Gore. Met goede 
bedoelingen hoor, want de klimaatverande
ring is een ernstig probleem. Ze kan enorm 
veel schade aanrichten. Maar als we enkel 
onze uitstoot op nul brengen, dan geraken we 
niet verder dan een klimaatneutrale natuur
moord, en daar wil ik niet aan meedoen. 
 Vandaar dat ik begin 2019, op verzoek 
van Youth For Climate en samen met klimaat
wetenschapper JeanPascal van Ypersele, 
het initiatief nam tot oprichting van het 
multidisciplinaire Panel voor Klimaat en 
Duurzaamheid. Het rapport dat hieruit voort
kwam, is een oefening in systeemdenken. 
Het belicht de duurzaamheids problematiek 
in zijn volle complexiteit en heeft ook 
aandacht voor de ruimtelijke aspecten.1

 Men onderschat het belang van ruimte
lijke ordening. Dat idee leeft al vijfentwintig 
jaar bij mij. De impact van onze ruimtelijke 
ordening is niet alleen ecologisch, maar 
ook economisch en psychologisch van 
aard. Slechte ruimtelijke ordening maakt 
mensen ongelukkig, ze creëert lucht
vervuiling en stof, obesitas, files en burn
outs vanwege werktijden die twee uur te 
lang zijn. Je ziet je partner en je gezin niet 
meer. We  vereenzamen in de  verkaveling. 
We betalen torenhoge belastingen, we 
hebben het wereldrecord aan uren file 
per werknemer en een wereldrecord aan 
ambtenaren per duizend inwoners vanwege 
onze ruimtelijk fragmentatie. We zijn in 
 Vlaanderen met half zoveel inwoners als in 
Londen, maar wonen op een oppervlakte die 
acht tot negen keer groter is. 
 Het VITO, Common Ground en de VRP 
hebben in opdracht van het Departement 
Omgeving een studie gemaakt over de kost 
van urban sprawl in Vlaanderen.2 De resul
taten zijn onthutsend. De files bijvoorbeeld 
kosten de overheid alleen al twee miljard 
euro per jaar en economisch gezien dertig 
miljard euro. Dat is toch te gek voor woorden, 
stilstaan met z’n allen! Het mobiliteitsvraag
stuk heeft te maken met onze bebouwings
graad en het al dan niet verspreiden van 
woningen. De oorzaak van de mobiliteitspro
blemen moeten we zoeken in onze ruimte
lijke  ordening. Kunnen nieuwe, technolo
gisch innovatieve vormen van mobiliteit een 
oplossing bieden? Nee, als we niet verhuizen, 
zullen die ook disfunctioneel zijn. Een zelf
rijdende elektrische file blijft een file! 

 Mijn taak is letterlijk – zo staat het ook 
in het nieuwe regeerakkoord – ‘de Vlaamse 
overheid en lokale besturen bijstaan in 
hun architecturale keuzes en inrichting 
van de publieke ruimte’. Het zijn keuzes die 
bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de 
files. Ruimtelijke ordening gaat over een 
fundamentele vraag: hoe verhoudt de mens
heid zich tot de ruimte waarin ze leeft? 
De drielagige jas van de aarde – de bodem, 
het water, de atmosfeer – heeft al het leven 
mogelijk gemaakt, maar wat is onze relatie 
met die aarde? Is ze onze eigendom of zijn wij 
een onderdeel van het systeem? Ons ruimte
gebruik is aan een fundamentele herijking 
toe. Dit is trouwens geen ontkenning van de 
visies van de voorgaande Bouwmeesters. 
Integendeel, b0b Van Reeth zei het al: ‘Het 
platteland is voor de koeien.’ 

Hoe kan een Bouwmeester hieraan 
verhelpen? Welke instrumenten kan je 
 daarvoor in het leven roepen? 

Veel instrumenten bestaan al, sommige al 
tweehonderd jaar. Manhattan ziet er niet 
uit zoals de Vlaamse zeedijk omdat men 
daar besefte dat als je op een perceel een 
bepaalde bouwhoogte toelaat, bijvoorbeeld 
driehonderd meter, je buren niet even hoog 
mogen bouwen, anders is de hele straat een 
duistere steeg. Dat kan je oplossen indien je 
buren kunnen delen in het rendement van 
die toren. Dat betekent dat je een solidair 
vereveningssysteem moet bedenken, zoals 
verhandelbare bouwrechten en luchtrechten. 
Als we dat aan de zeedijk hadden gedaan, 
dan hadden we loodrecht op de dijk kunnen 
bouwen en hadden we sommige percelen 
open kunnen houden voor slikken en 
schorren. De voormalige eigenaar van derge
lijke natuurgebieden had evenzeer kunnen 
delen in de winsten van de hoogbouw. 

Je hebt altijd gepleit voor verhandelbare 
bouwrechten of het verplaatsen van bouw-
rechten, maar die regeling is er vandaag nog 
niet in Vlaanderen. Naar verluidt zou het 
systeem waanzinnig duur worden. 

Gemeenten die willen werken met 
verhandel bare bouwrechten, hebben daar 
vandaag weinig juridische middelen voor. 
De planschade en  planbatenregeling 
is voorlopig nog disfunctioneel en in 

 1
Zie www.klimaatpanel.be
 2
Vermeiren et al, (2019). Mone-
tariseren van urban sprawl in 
Vlaanderen. Studie uitgevoerd in 
opdracht van het Departement 
Omgeving, 2019.
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sommige gevallen contraproductief. 
Daar zijn we bijvoorbeeld in  Maasmechelen 
bij uitgekomen naar aanleiding van de 
Piloot projecten Productief Landschap. 
De gemeente wilde er een woonuitbreidings
gebied omzetten in open ruimte en had een 
planologische ruil voor ogen, maar pogingen 
om dit te regelen liepen uit op een financiële 
en juridische knoop. Ik heb dat ook mee 
aangekaart bij het Departement Omgeving. 

Zo’n bemiddeling is nog heel experimenteel 
en eenmalig. Men is nog niet klaar om een 
nieuw systeem landelijk uit te rollen.

Nee, dat is een taak voor deze regering en 
die wil dat ook waarmaken. Als onze ruimte
lijke ordening zo’n grote impact heeft, is 
het belangrijk dat we slimme instrumenten 
bedenken die geen spaargeld van de mensen 
afpakken, die geen grondwaarde inpikken, 
die de mensen niet bang maken en die 
kansen geven om leukere, beter gelegen 
en beter betaalbare woningen te bouwen. 
Niet alleen in de stad, maar ook landelijk, in 
een dorp. Dat moet beter kunnen, want het 
landelijke wonen is alleen maar landelijk 
als er platteland is. Als er geen open ruimte 
meer is en enkel nog verkavelingen en linten, 
dan is er geen landelijk wonen meer. Ik ben 
dus niet tegen het platteland, dat is een van 
die misverstanden in de pers. Er is een soort 
polarisatie ontstaan. Niet iedereen moet naar 
de stad.

Iedereen moet in een toren gaan wonen.

Dat heb ik nooit gezegd. Verdichting is 
perfect mogelijk met rijwoningen met 
een tuin.

We komen de bejaarden halen uit het dorp, 
dat beeld hè. 

Terwijl ik net zei: we moeten dringend ook 
in dorpen op het platteland kunnen gaan 
wonen. Vandaag kunnen we dat niet want 
dorpen zijn te veel met beeldkwaliteit en te 
weinig met betaalbare hoge woonkwaliteit 
bezig. Bovendien is het landelijke karakter 
van de dorpen – namelijk het platteland zelf 
– bijna verdwenen. Dat is trouwens nog maar 
zestig jaar lang een probleem.  Vlaanderen 
verkavelde vroeger niet. Wij hadden dorpen 
en steden, en de dichtheid was daar hoog. 

Daartussen woonden alleen mensen die op 
het platteland werkten. Dat waren boeren, 
smeden, mensen met een wind of water
molen, een veearts, een champetter en 
hier en daar wat landadel. Daar zat van 
alles tussen, maar dat waren geen mensen 
die daar sliepen en ergens anders leefden. 
De mensen die vandaag in de  verkaveling 
wonen, slapen daar wel maar leven er 
niet. Al het andere doen ze elders. Naar de 
bioscoop, naar de supermarkt, naar de 
school, naar de winkel, naar het restaurant, 
naar het werk, naar de voetbal: voor al die 
zaken nemen ze hun auto. Sinds we geen 
agrarische samenleving meer zijn, hebben 
we onze band met het platteland op proble
matische wijze doorgeknipt.

De mensen wonen daar wel graag.

Ja, maar het gekke is dat ze daar vooral 
slapen. De mensen zeggen wel dat ze daar 
graag wonen, maar de meeste uren van de 
week zijn ze er niet. Het aantal wakkere uren 
in hun verkaveling is heel klein. Zodra ze wat 
ouder worden, zijn ze zelfs onbereikbaar. 
De studie van socioloog Pascal De Decker 
over de vereenzaming in de verkavelingen 
is schrijnend. De thuiszorg rijdt per dag 
zeshonderdduizend kilometer in Vlaanderen. 
Dat is vijftien keer rond de aarde. De klein
kinderen kunnen oma niet bezoeken met de 
bus of de tram, want die stoppen niet aan 
oma’s fermette. 
 Het antwoord hierop is helemaal niet 
beangstigend, integendeel. Bouw in steden 
en dorpen geen slechte woningen maar 
betaalbare, waardevaste woningen voor 
verschillende – in de toekomst ook veel 
kleinere – gezinstypes. Dat kunnen zowel 
appartementen als rijwoningen zijn, die je 
misschien niet eens meer bezit, maar die 
bijvoorbeeld in aandelen of coöperaties zijn 
omgezet. Dan kan je verhuizen naar de juiste 
woning volgens je levensfase. Vlaanderen 
heeft de laagste woonmobiliteit van Europa. 
We verhuizen gemiddeld circa twee keer 
per mensenleven. In Europa is dat ongeveer 
vier keer. In onze samenleving kan je zo’n 
 verhuizing alleen maar organiseren als je je 
woning verkoopt, maar dan ben je telkens 
registratierechten, hypotheek en notaris
kosten kwijt.

Dus eigenlijk zeg je dat heel veel van onze 
problemen een ruimtelijke oorsprong hebben, 
maar die ruimtelijke problemen worden in 
stand gehouden door fiscaliteit en regel-
geving.

Dat besef van het belang van architectuur 
en stedenbouw is het legaat van de Bouw
meester, van alle Bouwmeesters trouwens. 
‘Architectuur’, ik citeer opnieuw b0b Van 
Reeth, ‘gaat niet over mooi of lelijk, maar over 
goed of slecht.’ En over maatschappelijke 
meerwaarde, voeg ik eraan toe. Architectuur 
en stedenbouw moeten trachten helder te 
lezen wat de maatschappelijke problemen, 
noden en uitdagingen zijn en daar zo goed 
mogelijk en op een systemische manier een 
antwoord op bieden. Ik heb nooit gezegd 
dat architectuur niet belangrijk is en dat 
we het nu eens over ecologie gaan hebben. 
Veeleer omgekeerd. Om dichtheid aantrek
kelijk en leefbaar te maken, heb je de beste 
architectuur nodig. Het gaat om de funda
mentele keuzes die wij maken in het vorm 
geven van onze ruimtelijke aanwezigheid op 
aarde. De planeet wordt te klein, we zijn met 
te velen.  Architectuur wordt daardoor altijd 
ook een stukje stedenbouw en stedenbouw 
draait om de vraag: hoe ontwerp je de ruimte
lijke aanwezigheid van de menselijke soort 
op aarde op een manier die niet schadelijk 
is voor de natuur en voor onszelf in tweede 
instantie, maar op een manier die goed is 
voor ons en voor onze omgeving? Dat is een 
heel eenvoudige vraag met een hele zware 
opgave als antwoord. 

Landpact en Bouwmeester Scan
Een Bouwmeester leeft voort in het discours 
dat hij naar buiten brengt, maar nog meer 
in de instrumenten die hij in het leven roept. 
Tijdens jouw mandaat zijn er twee belang-
rijke instrumenten ontstaan, namelijk de 
Bouwmeester Scan en het Landpact. Laten 
we beginnen met de laatste. Het Landpact 
is een soort Open Oproep voor publieke 
opdrachtgevers die, als ze iets willen bouwen, 
meteen ook werk willen maken van open 
ruimte en echte natuur. 

De ontwerpopgave moet zorgen voor een 
krimp van de footprint en nieuwe, kwalita
tieve open ruimte bijmaken, op zo’n manier 
dat het zowel op het vlak van ecologie, eco
nomie als levenskwaliteit een verbetering is. 

Dan zou iedere Open Oproep eigenlijk een 
Landpact moeten zijn?

Niet elke Open Oproep leent zich daartoe, 
maar het is wel al vaak het geval. De Open 
Oproep voor Wevelgem is hier een goed voor
beeld van.3 Het gemeentebestuur en sociale 
huisvestingsmaatschappij de  Vlashaard 
kwamen ons consulteren. De huisvestings
maatschappij had nog vier gronden in haar 
bezit, goed voor in totaal ongeveer twee
honderdvijftig woningen. Twee van die 
gronden liggen pal in het centrum, twee 
ervan zijn heel slecht gelegen, echt wel in 
the middle of nowhere. Het zou niet verant
woord zijn hier sociale woningen te bouwen. 
Je kan een woning niet sociaal noemen 
als je de mensen verplicht om twee auto’s 
te kopen omdat ze anders nergens meer 
geraken. Dat is het tegendeel van emanci
patie. De nieuwe opgave voor de ontwerpers 
luidde dus: kunnen jullie testen of die twee
honderdvijftig woningen op die twee goed 
gelegen gronden passen? De laureaat van 
de Open Oproep stelde voor om zelfs drie
honderdvijftig woningen te bouwen op die 
twee gronden. In ruil zouden de twee gronden 
in het buitengebied definitief  natuurgebied 
worden. De bouwrechten werden daar 
weggenomen. 

Hoe doe je dat, zo’n natuurgebied 
maken? Kan je die gronden gewoon 
laten  v erwilderen? 

We mogen de natuur niet herleiden tot een 
dierentuin die wij moeten managen. Dat is 
het beeld dat we nu hebben. Toch kunnen we 
de natuur niet aan haar lot overlaten. Slechts 
zes procent van het Vlaamse grondgebied is 
natuurgebied. Dat is veel te weinig. Pas als 
de helft van de planeet natuur is, kan zij ook 
zelfredzaam zijn. Dan kan je haar loslaten en 
laten verwilderen. Dat is ook het idee dat we 
in het Landpact naar voren willen schuiven. 
We moeten delen van de ruimte intelligent 
en traag leren verlaten. Van een waterrijk 
gebied een wetland maken bijvoorbeeld, is 
geen simpel verhaal. Je doet dat niet door 
daar gewoon ‘weg te gaan’. Er is zo weinig 
natuur, en ze is zo fragiel, dat we de transitie 
moeten begeleiden. Open ruimte bijmaken is 
ook een ontwerpvraagstuk. Je moet dat heel 
 zorgvuldig doen. 

 3
OO 3605 Opmaak van een 
woonontwikkelingsstrategie en 
eventuele realisatie van de eerste 
fase voor de sociale woning
maatschappij De Vlashaard te 
Wevelgem.
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Het Landpact is nog niet operationeel. 
De Bouwmeester Scan is dat wel. Wat wil je 
daarmee bereiken? 

De Scan vertrekt van een medische meta
foor. Met de Scan krijgt een gemeente inzicht 
in haar eigen ruimtelijk lichaam. Het is als 
een patiënt die naar de dokter komt en zegt: 
verdorie, ik heb mij al tien jaar niet meer 
laten onderzoeken, ik weet niet wat er goed 
of slecht is aan de medische conditie van 
mijn lichaam, leg mij eens onder de scanner. 
Sommige gemeenten geven al aan: het doet 
pijn als ik daar duw. Die komen naar ons met 
een aantal kwaaltjes, maar vragen toch om 
alles eens goed te onderzoeken. De Scan is 
een volledige doorlichting van de sterktes 
en zwaktes op ruimtelijk vlak: regelgeving, 
verordeningen, mobiliteit, water, groen
blauwe netwerken, verdichting, verdunning, 
ambachtelijke zones, doortocht van expres
wegen, toekomstbestendigheid qua energie 
en landgebruik. Al die zaken komen aan bod.

Er zijn nu al een zestigtal gemeenten onder 
de loep genomen. Hoe gaan die gemeenten 
om met die informatie? Het zal geen fraaie 
diagnose zijn. 

De reacties zijn heel divers. Sommige 
gemeenten zijn gechoqueerd en vinden 
de diagnose toch wel wat problematisch. 
Maar de meeste gemeenten zijn eigenlijk 
wel blij met het feit dat ze een samen
vattend overzicht krijgen van de uitdagingen 
waar ze voor staan. Aan sommige opgaven 
kunnen ze onmiddellijk beginnen. Dat biedt 
soms gigantische opportuniteiten. In Ronse 
bijvoorbeeld, zou de heraanleg van de N60 
voor veel problemen zorgen. De  Bouwmeester 
Scan heeft de N60 op een heel andere manier 
bekeken, niet louter als een mobiliteits
vraagstuk. Als je die weg niet meer op een 
dijk legt, maar laat landen in een soort 
parkway doorheen de stad, kan je al heel 
wat problemen verhelpen. 

Zijn de resultaten van de Scans niet 
heel vergelijkbaar? Zijn de problemen in 
 Vlaanderen niet net heel generisch? Kan je 
al niet op voorhand van iedere gemeente 
zeggen wat het probleem zal zijn? 

Veel gemeenten zijn zich bewust van de 
problemen. Ze willen er ook wel iets aan 

doen, maar in veel gevallen laat de wet
geving niet toe om er op korte termijn aan 
te verhelpen. Uit de Scans komen dus niet 
alleen unieke lokale problemen maar ook 
een systematische oogst van terugkerende, 
bovenlokale problemen. Die leggen we voor 
aan de Vlaamse overheid. We vragen de 
overheid niet om die problemen in de plaats 
van de gemeenten op te lossen. Dat is de 
bedoeling niet. We vragen wel dat de over
heid haar wetgevende machine aanpast 
zodat bepaalde dingen die nu op kafkaiaanse 
manier spaak lopen, wel opgelost kunnen 
worden. De gemeenten verliezen hun auto
nomie niet, maar de machine faciliteert wel 
dat ze zelfredzamer worden. Als ze bepaalde 
problemen die de Scan heeft opgegraven, 
willen oplossen, moeten ze daar op z’n minst 
op het vlak van regelgeving de nodige steun 
en instrumenten voor krijgen. 

In die zin legt de Scan een belangrijk 
probleem bloot. Vlaanderen telt een drie-
honderdtal gemeenten. Daar zitten heel 
wat kleine gemeenten bij, die niet altijd 
voldoende capaciteit of kennis in huis 
hebben. 

Dat is precies waarom we, naast het Land
pact en de Bouwmeester Scan, nog een 
derde instrument hebben ontwikkeld, name
lijk de ‘intercommunale kwaliteits kamers’. 
Wat WinVorm al deed in WestVlaanderen 
hebben we in overleg met Vlinter – dat 
is de koepelorganisatie van de Vlaamse 
 intercommunales – ook op andere plaatsen 
in Vlaanderen gedaan. In 2019 hebben in 
OostVlaanderen de intercommunales 
Veneco, Interwaas en Solva samen de 
kwaliteits kamer VakWeRK opgericht om 
lokale besturen bijstand te bieden bij archi
tecturale of stedenbouwkundige problemen. 
Dat kan gaan om het maken van een 
masterplan, een mobiliteitsvraagstuk of een 
 problematisch bouwproject in een buiten
gebied. In datzelfde jaar hebben ook Igemo, 
InterLeuven en Haviland de kwaliteits kamer 
ad hoK opgericht. De kwaliteistkamers zijn 
een soort Touring Wegenhulp van de steden
bouw. Met het nieuwe instrument verhelpen 
we twee grote problemen. In de eerste plaats 
hebben kleine gemeenten vaak niet genoeg 
capaciteit en kennis om zo’n complexe 
opgaven de baas te kunnen. Een centrumstad 
als Mechelen heeft zijn eigen kwaliteits
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kamer. De grote steden kunnen dat betalen. 
Dankzij de intercommunale kwaliteits
kamers kunnen kleinere gemeenten hun 
expertise delen. Ten tweede overstijgen we 
met de intercommunales de schaal van een 
gemeente. Veel problemen stoppen niet aan 
de gemeentegrenzen. Een mobiliteitskwestie 
bijvoorbeeld, los je het best op als je ze op 
een veel grotere schaal kan bekijken. 

Plannen voor plaats
Ik herinner mij nog – het moet enkele 
jaren geleden zijn, ergens bij aanvang van 
jouw mandaat – dat je mij vertelde over 
de film Avatar. In die Hollywood block-
buster  koloniseert de mensheid een andere 
planeet ergens in het heelal en doet daar 
net hetzelfde als ze met onze eigen planeet 
heeft gedaan, namelijk roofbouw en totale 
ontginning. Avatar is een metafoor van de 
mens die zijn eigen planeet uitbuit. Je zei dat 
die film, net omdat het een blockbuster is, als 
geen ander medium een bewustwording op 
gang heeft gebracht, en dat je op zoek bent 
naar een geschikt medium om ook met jouw 
boodschap een zo groot mogelijk publiek te 
bereiken. Niet met studies en doorwrochte 
publicaties, maar met iets heel toegankelijks. 
Inmiddels heb je met het Team dus ook een 
film laten maken: Plannen voor plaats. 

Plannen voor plaats is ontstaan vanuit het 
feit dat de vraag naar lezingen onhoudbaar 
groot werd. Ik heb nu, op drie jaar en een 
half, tweehonderdveertig lezingen achter de 
rug. Dat werd te zwaar qua  tijdsbesteding. 
Het eerste voorstel was: Leo, zou je niet 
gewoon je lezing laten filmen? Maar dat lijkt 
me nu net de slechtste en saaiste film die je 
kan maken. Daar komt geen kat naar kijken. 
Vandaar de opzet om er echt iets wervends 
van te maken.

In het begin van de film zien we je als een 
missionaris door Vlaanderen trekken. 
De voice over – het is Nic Balthazar, de 
regisseur – zegt dat hij verwonderd is dat je 
niet gelyncht wordt door de Vlaming met de 
baksteen in zijn maag.

Ik ben overal onthaald op dankbaarheid, 
op ontroering, op steun, op interessante 
vragen en debatten. Mensen zeggen me: we 
begrijpen je boodschap, maar wat  betekent 
dat voor mijn wijk? Is de grond van mijn 

kleinkinderen die achter mijn villa ligt nog 
iets waard binnenkort? Hoe kunnen we 
dat oplossen? Er komen legitieme vragen 
van burgers waar we goed over moeten 
nadenken en oplossingen voor moeten gaan 
zoeken. Maar er is niemand die je met pek en 
veren naar buiten draagt of je voor rotte vis 
uitscheldt als je kan uitleggen waarom en 
hoe de planetaire machine stuk is. Als je met 
goede argumenten komt, is niemand tegen 
het behoud van de leefbaarheid van onze 
wereld voor alle levensvormen. 

Je zou kunnen zeggen dat jouw discours 
tweeledig is. Je ziet dat in de film, maar ook 
in jouw lezingen. Er is het doemverhaal, 
dat verteld moet worden, maar dat velen 
vandaag niet meer durven of willen vertellen 
omdat het zou leiden tot afkeer of verlam-
ming. En dan is er het tweede luik, en dat is 
een heel positieve en hoopvolle boodschap. 

Ik ben geen doemdenker. De jas van de 
aarde is zelfhelend. De natuur heeft alleen 
maar wat plaats en tijd nodig om zichzelf 
te genezen. Als we haar die plaats en tijd 
gunnen, zal alles beter, gezonder en goed
koper worden. De veranderingen die nodig 
zijn, zullen leiden tot meer levenskwaliteit, 
een betere economie, een gezondere lucht, 
beter openbaar vervoer, meer natuur, meer 
stad, meer dorp, meer platteland, meer leuke 
wandelingen en kwaliteitsvollere en beter 
betaalbare woningen. Dat is geen doem
denken. Ik zeg veeleer: voortdoen zoals nu 
is een drama en het anders doen is plezant 
en rendabel. Dat is de boodschap van mijn 
lezingen en ook van de film. 

Polemiek 
Meer dan de voorgaande Bouwmeesters was 
je ook een publieke figuur. Je bent naar buiten 
getreden, je trad op in de media en hebt af en 
toe stevig op de tafel geklopt. Ik denk dat dat 
een goede zaak is, maar het had wel een prijs.

Toch wel, ja. De pers heeft daar wel wat 
schuld aan. Je geeft een genuanceerd 
 interview en achteraf beweert die  journalist 
dat ik het platteland tegen de stad wil 
opzetten. De impact daarvan is enorm. 
Ik betreur de ‘vertwittering’ van onze maat
schappij. De pers heeft een maatschappelijke 
duidingstaak en vervangt die door polarisatie 
en het zaaien van angst.

00:18:06
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Een nieuw mandaat
Je mandaat loopt ten einde. Binnenkort komt 
er een nieuwe Bouwmeester. Wat ligt er voor 
hem of haar op de plank?

Elke Bouwmeester legt nieuwe accenten, 
en tegelijk is er heel veel dat niet verandert. 
De instrumenten die al bestonden, heb ik 
versterkt en verder ontwikkeld. Elke Bouw
meester – en dat was belangrijker dan ik 
verwacht had – springt op een volgeladen, 
reeds rijdende trein, een goed geoliede 
machine met heel wat lopende engage
menten. Die machine, gedragen door het 
werk van het Team Vlaams Bouwmeester, zit 
zo goed in elkaar dat het je verdomde plicht 
is om die verder te helpen functioneren en er 
een succes van te maken. Ik denk dat ook de 
Vlaamse en lokale overheden nu inzien dat de 
nieuwe instrumenten zoals de Bouwmeester 
Scan belangrijk zijn en dat we daar toch een 
vervolg aan moeten breien. We hebben nood 
aan instrumenten en task forces om op maat 
van de gemeenten aan de slag te gaan. 
 Bouwmeester zijn is een heel zinvolle 
taak. Ik heb nog nooit zo’n zingevend werk 
gedaan in mijn leven. In alle bescheiden
heid, met veel overleg en veel luisteren, met 
veel zoeken en ontwerpen en nadenken, 
en samen met alle stakeholders de beste 
antwoorden op de vele vragen proberen te 
formuleren: er zit een enorme raison d’être in 
het mogen werken aan zaken die de maat
schappij echt nodig heeft.

En jouw toekomst? Hoe ziet die eruit? Wat ga 
je doen na dit mandaat? Ik herinner me een 
gesprek met een voorgaande Bouwmeester. 
Hij zei dat hij zich niet kon voorstellen dat hij 
weer aan de ‘andere kant’ zou kunnen staan 
nu hij dit allemaal had meegemaakt. Hij kon 
zich niet indenken dat hij bijvoorbeeld weer 
aan Open Oproepen zou deelnemen. Hij wilde 
iets anders gaan doen.

Ik was voor tachtig procent Bouwmeester en 
voor twintig procent actief in mijn bureau. 
Ik wil dat laatste zeker blijven doen. 

Voor twintig procent of weer voor de volle 
honderd?

Die twintig procent ga ik sowieso optrekken, 
maar hoeveel, dat weet ik nog niet. Ik hoop 
ongeveer de helft. Dat hangt ervan af hoe 

groot het andere stuk, zoals bijvoorbeeld mijn 
terugkeer naar de KU Leuven, zal worden. 
Uiteraard heb ik nu zodanig veel geleerd 
rond transversaal breed beleid dat ik ook niet 
gewoon weer de draad kan oppikken waar ik 
hem heb achtergelaten. 

Je kan niet meer om het even wat bouwen.

Ik ben niet meer dezelfde, dat is waar. Ik heb 
vier jaar lang grote stenen mogen verleggen 
in de rivier. Het werk was fundamenteel en ik 
heb ontzettend veel bijgeleerd. De urgentie is 
ongezien. De transities waar we voor staan, 
zijn zo groot dat ik niet niets kan doen. Ik kan 
niet gewoon plannetjes tekenen. Ik ben niet 
rouwig dat het gedaan is, maar ook niet blij. 
Ik wil blijven voortwerken rond de urgenties 
en de leefbaarheid van de toekomst, maar 
dan op een andere manier. 

Zoals?

Ik heb enkele ambities. Ik denk aan Europa 
en de Verenigde Naties, omdat het probleem 
en de nood aan solidariteit continentaal en 
planetair hetzelfde is. Hoe geef je vorm aan 
de ruimtelijke aanwezigheid van de mense
lijke soort en haar activiteiten op aarde? 
De sustainable development goals zijn 
vandaag te antropocentrisch en te veel enkel 
op het klimaat gericht, te weinig op ruimte. 
 Ik denk ook dat er een nieuw profiel 
nodig is in onze maatschappij. De les die ik 
de voorbije vier jaar geleerd heb, is dat we 
generalisten in duurzaamheid nodig hebben 
voor data driven policies, en dan gaat het 
zowel over de onderbouwing van het beleid 
als van het bedrijfsleven. Dat profiel of 
diploma bestaat vandaag nog niet. Aan de KU 
Leuven hebben de juristen een vak klimaat
recht, de ingenieurs denken na over energie 
en smart citytechnologie, de biologen en 
de ecologen zijn bezig met ecosystemen en 
de water problematiek, de sociologen met 
ongelijkheid, de economen met  circulariteit 
en verdienmodellen die minder ruimte 
en minder grondstoffen nodig hebben. 
Maar waar is de generalist, de advanced 
master in sustainable  development die met 
alle thema’s in contact komt? Het  overzicht 
ontbreekt. Ik droom van een nieuw inter
facultair, misschien zelfs internationaal 
instituut dat alle kennisdomeinen die nu 
verspreid liggen over de verschillende 

Ik herinner mij jouw gesprek in het Canvas 
tv-programma ‘De Afspraak’ met journalist 
Bart Brinckman van De Standaard. Hij had 
natuurlijk ook wel een punt. Hij zei: ‘Je doet 
graag cassante uitspraken en de media 
houden van cassante uitspraken.’ Als je naar 
buiten treedt, moet je ook weten hoe de 
media werken. Als je zegt dat een vrijstaande 
woning bouwen crimineel is, dan moet je 
weten dat dat een kop in de krant wordt.

Wat ik gezegd heb, is veel genuanceerder. 
Als overheden, nu ze al geruime tijd weten 
wat de maatschappelijke kost en de 
schade is die het verkavelen veroorzaakt, 
toch willens en wetens nog altijd nieuwe 
 vrijstaande woonwijken toelaten, dan is dat 
crimineel. Ik heb niet gezegd dat vrijstaand 
wonen of bouwen crimineel is. Dat heeft de 
krant ervan gemaakt.
 De pers wil niet de nodige duiding 
geven. De pers wil een kop verkopen, terwijl 
ik gezegd heb: de burger treft geen schuld, 
want die is daarheen gesubsidieerd met 
gratis rioleringen en wegen en bedrijfs
wagens, en die vindt geen betaalbare 
woning op een goede locatie. De landelijke 
gemeenten kunnen er ook niets aan doen, 
want de gemeentefinanciering dwingt hen 
er bijna toe. Het inkomen van een gemeente 
is afhankelijk van het aantal inwoners en 
het aantal bedrijven. Dus de enige die er iets 
aan kan doen, is het centrale beleid. Als dat 
dan de durf niet heeft om het verkavelen 
en aansnijden van nieuwe open ruimte te 
verbieden, terwijl men weet wat het kost 
en wat het veroorzaakt, dan vind ik dat op 
het randje van het misdadige. Willens en 
wetens maatschappelijke, economische, 
ecologische, publieke en private schade 
veroorzaken, is iets ‘mis doen’. Dat is dus een 
misdaad. Ik weet natuurlijk ook wel dat ik 
tegenwind oogst als ik krachttermen gebruik. 
Daar ben ik ook nooit bang van geweest. 
Ik wist dat ik sowieso op een  schietschijf 
zou zitten. Uiteindelijk viel het allemaal 
nog wel mee, behalve dan de hetze rond de 
 Mobiscore. Dat was toch wel heftig en niet 
eerlijk.

Je suggereerde de Mobiscore te koppelen 
aan fiscaliteit.

Ja, maar vooral ten dienste van nieuw 
 platte landsbeleid, want het platteland heeft 
een ander beleid nodig dan de steden. Ik heb 
gezegd dat zo’n koppeling alleen maar zou 
mogen als je niet straft maar wel beloont. 
Je zou kunnen stellen: plekken met de laagste 
Mobiscores krijgen de hoogste toelagen 
voor fietsostrades. Hoe we dat kunnen 
organiseren in de regelgeving of fiscaliteit, 
moet nauwkeurig becijferd worden om te 
weten welke maatregelen de juiste effecten 
sorteren en welke niet. Dus leg mij nu geen 
beslissingen in de mond. De Mobiscore, die 
uitdrukking geeft aan de mobiliteits en 
milieuimpact van een woning, op een schaal 
van 0 tot 10, kan volgens mij ook een instru
ment worden dat toelaat om een beter en 
gediversifieerd plattelandsbeleid te voeren. 
Dat zal een ander beleid moeten zijn dan dat 
voor de stad. Het platteland heeft dringend 
een ‘beleid op maat’ nodig, en dat bestaat 
vandaag nog niet.

Ik begrijp die ophef wel. Mobiscore en 
 belastingen: gebruik die twee woorden in 
dezelfde zin en Vlaanderen staat op zijn kop. 

De pers weet dat ook. En toch doen ze het 
zonder de nodige nuance. Terwijl ze goed 
weten dat het eigenlijk over een operatie gaat 
die een ander doel dient. Sindsdien ben ik 
veel voorzichtiger. Ik geef geen telefonische 
interviews meer. Alleen maar schriftelijke 
interviews die ik kan nalezen. Dat heeft 
positieve effecten gehad. Ik doe nog steeds 
krachtige uitspraken hoor, maar ik lees ze 
nauwkeurig na en zorg ervoor dat ze goed 
geformuleerd zijn en niet dubbelzinnig 
kunnen scheefgeslagen worden door een of 
andere eindredacteur.

Dit interview mag je nalezen hoor! 

Ja, dat weet ik. Het debat rond de Mobiscore 
was voor mij een belangrijke les. Vergeet niet 
dat het om een telefonisch interview ging dat 
ik ’s morgens had gegeven, ergens onderweg 
naar kantoor. Het was een gesprek van twee 
minuten. Een paar uren later staat er een uit 
zijn context gerukt citaat in de krant en is de 
schade onherstelbaar. Dat is zonde, want het 
gaat om cruciaal beleid. Als dat fout wordt 
gecommuniceerd, is de schade altijd groter 
dan de herstelresultaten die ik zou kunnen 
boeken. 
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 opleidingen – rechten, biologie,  architectuur, 
geografie en geologie, noem maar op – 
verzamelt om op die manier systemische 
oplossingen te zoeken voor onze problemen. 
Mensen die die opleiding hebben gevolgd en 
die kennis kunnen toepassen, zijn nodig in de 
bedrijfswereld, bij lokale en nationale over
heden, in Europa, bij de Verenigde Naties. 
Dat zou ik graag zien gebeuren.

Het Team Vlaams Bouwmeester 
Het gesprek loopt ten einde. Leo Van Broeck 
is een spraakwaterval. Twee uur en een 
half heeft het geduurd. Uitgetikt is dat zo’n 
dertig pagina’s, waarvan hierboven slechts 
een fragmentarische reconstructie. Als we 
afscheid nemen, gaat het bandje weer aan… 

Ik wil toch nog iets kwijt. Het was  ontroerend 
om te ontdekken dat alle leden van het 
Team, eens je iedereen hebt leren kennen, 
je het gevoel geven dat ze voor jou door het 
vuur zouden gaan. Er leeft daar een enorm 
engagement. Ze draaien overuren als gekken. 
Het zijn mensen met een missie. Het is 
ontzettend ontroerend om te voelen dat je 
gedragen wordt.
 Sommige mensen vragen me, hoe doe 
jij al dat werk, wanneer slaap jij nog? Wel, ik 
antwoord dan: ik slaap redelijk veel, want ik 
doe niet al het werk zelf, verre van. Ik vertrouw 
op mijn mensen, ik delegeer veel. Als de grote 
lijnen goed zitten, val mij dan niet lastig. 
Ik hoef geen micromanagement te doen. 
Het is een goedkope boutade, maar elke 
trainer moet beseffen dat zijn spelers beter 
kunnen sjotten dan hij. De Bouwmeester, dat 
is groepswerk, dat is een ploeg. Het gezicht 
wisselt om de vier à vijf jaar, maar het Team 
is de constante die het ambt overeind houdt. 
De Bouwmeester draait niet om een persoon, 
die ene figuur die komt en gaat. Ik heb 
zelf niets gedaan, bij wijze van spreken, 
of althans niets alleen gedaan. Ik ben niet 
de koningin van de bijenkorf die alle eitjes 
heeft gelegd. Sommige mensen zijn hier al 
twintig jaar en stammen uit de tijd van b0b. 
Die hebben een kennis en ervaring die veel 
groter zijn dan de mijne. Ik kan niet genoeg 
onderlijnen hoe dankbaar ik daarvoor ben. 
Dat is iets dat ik meeneem. Dat wou ik toch 
nog even zeggen. 

Joeri De Bruyn is redacteur en uitgever 
(Public Space). Het interview vond plaats in 
het Atelier Bouwmeester op 9 januari 2020. 
De stills komen uit Plannen voor plaats,  
2017, een film van Nic Balthazar (fotografie 
Engel Doyen).
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