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BRIEF VAN DE DAG

Vlaams Bouwmeester: een
voorbeeld uit de praktijk
29 JULI 2014 | Piet Messiaen

Wat was ik blij met de reactie van Christophe Van Gerrewey en van Wivina Demeester op
de afschaffing van de Vlaams Bouwmeester in het Vlaams Regeerakkoord (DS 26 juli).

Dankzij mijn ervaring als bouwheer eerst met de bouw van een hogeschoolcampus in
Antwerpen, vóór er een Vlaams Bouwmeester was, en daarna met de voorbereiding van een
nieuw ziekenhuis in Vilvoorde en de bouw van 30 studio’s voor personen met een zware
fysieke beperking in Grimbergen, deze twee laatste met Peter Swinnen als Vlaams
Bouwmeester, kan ik de vergelijking te maken tussen werken zonder en met de Vlaams
Bouwmeester.

De procedure

Werken met de Vlaams Bouwmeester en zijn team dwingt de bouwheer in een strakke
procedure die een flinke tijdsinvestering vraagt van de bouwheer, de kandidaat-ontwerpers
en de Vlaams Bouwmeester zelf. De procedure biedt de bouwheer een duidelijk kader dat
toelaat een bouwprogramma uit te werken dat de eigen visie op wat je wil expliciet verbindt
met functionaliteit voor gebruikers en diegenen die erin werken. Daarin zijn duurzaamheid
en maatschappelijke relevantie voor en in de (ruimtelijke) omgeving geïntegreerd, binnen
een door de bouwheer bepaald budget.

De Vlaams Bouwmeester zelf staat in voor de selectie van tien anonieme ontwerpers uit de
kandidaten die op de openbare inschrijving hebben ingetekend. Dan begint het boeiende en
intensieve werk: vier eveneens anonieme ontwerpers selecteren die tegen een vooraf
bepaalde vergoeding een (voor)ontwerp maken. Bij het selecteren van de laureaat-
ontwerper werden bij de presentatie van de (voor)ontwerpen niet alleen
vertegenwoordigers van de bouwheer betrokken, maar ook een onafhankelijke architect,
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een vertegenwoordiger van de stad of gemeente, de provincie en van Vipa (Fonds voor
zorg- en welzijnsinfrastructuur). Daardoor ontstond zowel intern – in de eigen instelling of
organisatie – als extern – stad of gemeente – een draagvlak voor het project. De persoon
van de Vlaams Bouwmeester, in deze Peter Swinnen, was een ervaren en strenge
procedureleider die eigen accenten durfde te leggen, maar die alle ruimte gaf voor overleg
en discussie tussen alle betrokkenen bij de selectie en die finaal de autonome
beslissingsbevoegdheid van de bouwheer respecteerde.

Meer Vlaams Bouwmeester graag

Moet of kan deze procedure verbeterd worden? De administratie ruimtelijke ordening
betrekken gebeurde in de praktijk al, dat hoeft niet versterkt te worden. De persoon van de
Bouwmeester vervangen door een college van 5 experts zal leiden tot grotere complexiteit
en geringere autonomie. Bij de selectie van de Vlaams Bouwmeester, die een mandaat krijgt
voor vijf jaar, heeft de Vlaamse regering voldoende impact om, via een college van experts,
de kwaliteit van de Vlaams Bouwmeester, het Instituut Vlaams Bouwmeester en de
procedure te bewaken.

Ik ben benieuwd hoe het Vlaams Parlement, het sociale en culturele middenveld en de
betrokken beroepsgroepen op deze regeringsintentie zullen reageren. Niet opnieuw de
regels aanpassen, maar erover waken dat bouwprojecten met een publieke functie meer
gebruik maken van het bestaande Instituut van de Vlaams Bouwmeester, dát zou een
actiepunt van de nieuwe Vlaamse regering moeten zijn.
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De Vlaams Bouwmeester was een strenge procedureleider, legde
eigen accenten, gaf ruimte voor overleg en respecteerde de
beslissingsbevoegdheid van de bouwheer
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