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In gesprek met de teamleden

Eva Amelynck
Adviesverlening en bouwmeesterschap 

Sinds de aanstelling van de eerste Vlaamse 
Bouwmeester in 1999 is adviesverlening 
aan publieke opdrachtgevers rond concrete 
projecten een van de kerntaken. Die vragen 
kunnen heel uiteenlopend zijn. Nieuw voor 
dit mandaat is dat het ‘verplichte advies’ 
werd afgeschaft. Vroeger waren opdracht
gevers van bepaalde grote projecten, zoals 
infrastructuurwerken (tunnels en bruggen) 
of publieke gebouwen van meer dan 10.000 
m2, verplicht om hierover advies in te winnen 
bij de Vlaamse Bouwmeester. Sinds het 
decreet betreffende de omgevingsvergun
ning van kracht werd in 2015, is het advies 
niet langer verplicht, maar blijft het Team 
Vlaams Bouwmeester wel een mogelijke 
advies verlener. 
 Is de afschaffing een jammere zaak? 
Je kan dit op twee manieren bekijken. Ener
zijds is er dankzij het verplichte advies een 
structurele samenwerking ontstaan met 
andere Vlaamse instanties, zoals bijvoor
beeld het Agentschap Wegen en Verkeer. 
We kregen inzage in de meerjarenplanning 
voor infrastructuur. Dat schiep soms moge
lijkheden om te wegen op de kwaliteit van het 
eindresultaat. Anderzijds is verplichting op 
zich geen garantie op kwaliteit. In sommige 
gevallen kwam de adviesvraag veel te laat 
bij ons terecht, bijvoorbeeld in de fase van 
bouwaanvraag voor een infrastructuurproject 
of een woonzorgcentrum. Alles ligt dan al 
vast. In die fase is advies niet meer zo nuttig. 
Het Team Vlaams Bouwmeester verleent 
echter ook al sinds zijn oprichting op verzoek 
advies aan publieke opdrachtgevers. Door het 
wegvallen van de verplichte adviesverlening 

kan hier meer op gefocust worden, met inte
ressante samenwerkingen tot gevolg. We zien 
ook dat instanties zoals het Agentschap 
Wegen en Verkeer nog steeds op vrijwillige 
basis een beroep doen op onze expertise. 

Typewoningen voor Klein Rusland, Zelzate. Ontwerp Huib Hoste. 
© SintLucasarchief Brussel, collectie Huib Hoste

Complex Project Klein Rusland 
In 2014 heeft de Vlaamse overheid een 
nieuw instrument in het leven geroepen, de 
zogenaamde ‘Complexe Projecten’. Voor die 
Complexe Projecten worden we geregeld 
gevraagd om advies te verlenen. Een Complex 
Project wordt gedefinieerd als een project 
van groot maatschappelijk en ruimtelijkstra
tegisch belang. Het vereist een geïntegreerd 
planproces vanuit verschillende diensten van 
de Vlaamse overheid. Hier kunnen wij echt 
wel ons steentje bijdragen. 
 Een mooi voorbeeld is Klein Rusland 
in Zelzate. We waren er van in het begin 
bij betrokken. Het was een van de eerste 
Complexe Projecten, en we hebben geholpen 
om de nieuwe procedure vorm te geven. Klein 
Rusland is een tuinwijk uit 1920 aan de rand 
van Zelzate, ontworpen door Huib Hoste en 
Louis Van der Swaelmen en eigendom van 
sociale huisvestingsmaatschappij Wonen. 
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Het is de eerste modernistische tuinwijk 
van het land en ze geldt als waardevol en 
uniek erfgoed. Een aantal woningen zijn 
beschermd. De wijk is echter heel slecht 
gelegen. Klein Rusland is een geïsoleerde 
enclave die gekneld ligt tussen verschil
lende infrastructuurlijnen: een spoorweg, 
een snelweg en het kanaal GentTerneuzen. 
Een aantal woningen bevinden zich op een 
reservatie strook van de snelweg voor een 
toekomstige tunnel onder een verdieping 
van het kanaal. Met de aanleg van die tunnel 
zou het belangrijkste plein van het dorp 
gehalveerd worden, waardoor het steden
bouwkundig concept erg gehavend zou zijn. 
Bovendien zijn de woningen aan vervan
ging toe. De oorspronkelijke muren zijn van 
assebeton, waarvoor later een siergevel werd 
opgetrokken. Hierdoor zou een grondige 
renovatie of restauratie zeer duur uitvallen. 
Er is veel leegstand. De lokale handel en 
horeca, die in het ontwerp van Hoste en 
Van der Swaelmen een belangrijke plaats 
innemen, zijn verdwenen. 
 Dit dossier kent veel gevoeligheden 
en heeft een lange voorgeschiedenis. 
Het Complex Project wil de onzekerheid 
wegnemen die nu leeft bij de bewoners en de 
sociale huisvestingsmaatschappij. De bewo
ners weten niet waar ze aan toe zijn. Zullen 
ze moeten verhuizen of niet? De sociale 
huisvestingsmaatschappij kan, gezien de 
onzekerheid, niet structureel investeren in 
de wijk. Er spelen veel belangen en er zijn 
veel partijen betrokken: de bewoners, de Stad 
Zelzate, het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
het Agentschap Wegen en Verkeer, Wonen 
Vlaanderen, enzovoort. Alternatieven werden 
onderzocht en de Vlaamse Regering nam een 
voorkeursbesluit, waarbij men er – mede op 
aansturen van de Vlaamse Bouwmeester – 
van uitging dat de wederopbouw van Klein 
Rusland niet aangewezen is vanwege de 
ongunstige locatie. Het Agentschap Onroe
rend Erfgoed stemde in met de afbraak. Op dit 
moment wordt een masterplan opgemaakt 
voor het grondgebied van de hele gemeente 
Zelzate, waarin gezocht wordt naar moge
lijkheden voor kernversterking. Verschillende 
locaties komen in aanmerking voor het – 
desnoods tijdelijk – herhuisvesten van de 
bewoners van Klein Rusland. De mogelijk
heid om Klein Rusland als woongebied voor 
de toekomst te behouden, wenst het huidige 
gemeentebestuur nog niet op te geven. 

Annelies Augustyns 
De Vlaamse Bouwmeester in Brussel 

De Vlaamse Bouwmeester is niet alleen actief 
in Vlaanderen, maar ook in Brussel. Brussel 
is immers (ook) de hoofdstad van de Vlaamse 
Gemeenschap. Die laatste heeft in Brussel 
‘persoonsgebonden bevoegdheden’, onder 
meer op het gebied van cultuur, jeugd, sport 
en Nederlandstalig onderwijs. Voorts zijn 
veel instellingen van de Vlaamse overheid in 
Brussel gevestigd. Dit alles vraagt om samen
werking van de Vlaamse overheid, niet alleen 
met de verschillende Brusselse gemeenten, 
maar ook met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Meer in het bijzonder is de  Brusselse 
Bouwmeester voor het Team Vlaams Bouw
meester een belangrijke partner, met wie 
we heel goed samenwerken. We dienen 
hetzelfde doel: het bevorderen van de ruimte
lijke kwaliteit van de stad en haar gebouwen. 

Een brug slaan tussen Vlaanderen  
en Brussel
Voor de huisvesting van de Vlaamse 
 ambtenaren werken we nauw samen 
met Het Facilitair Bedrijf, dat onder meer 
instaat voor de coördinatie van de bouw
projecten van de Vlaamse overheid. Het Team 
Vlaams Bouwmeester was betrokken bij de 
 architectuurwedstrijden voor het nieuwe 
Herman Teirlinckgebouw op de site van 
Tour en Taxis – waarin ook het Team Vlaams 
Bouwmeester eind 2017 een deel van zijn 
werking heeft ondergebracht – en voor die 
van Kantoor 2023, het toekomstige grote 
kantoorgebouw in het WTCcomplex in de 
Noordwijk. 
 De voorbije jaren heeft Het Facilitair 
Bedrijf ook ontwerpend onderzoek laten 
uitvoeren voor de Vlaamse kabinetsge
bouwen op het Martelarenplein. Die worden 
met middelen van Europese fondsen klimaat
bestendig gemaakt, wat meteen een kans 
biedt om, ook in ruimtelijk opzicht, bruggen 
te slaan tussen de Vlaamse overheid en de 
stad Brussel. De galerij aan de achterzijde 
van de kabinetten kan worden ingezet om de 
overheidsgebouwen beter te verbinden met 
het omliggende stedelijk weefsel. 

Extra capaciteit voor de Beursschouwburg
Voor de culturele projecten in Brussel is 
onze partner het Vlaams Fonds voor Cultu
rele Infrastructuur (FoCI). Het FoCI treedt 

op als bouwheer voor de eigen accommo
daties van de Vlaamse Gemeenschap in de 
sectoren cultuur en jeugd. Het staat in voor 
het onderhoud, de renovatie of de bouw van 
cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. 
Het Team Vlaams Bouwmeester  begeleidt 
geregeld het FoCi bij het uitschrijven van 
ontwerpopdrachten. Een van die opdrachten 
betreft de Beursschouwburg. De program
matie en het gebruik ervan zijn in de loop van 
de tijd geëvolueerd. Er is ook een momentum 
ontstaan in de stedelijke context, onder 
andere door de aanleg van de voetgangers
zone en de renovatie van het Beursgebouw 
in de onmiddellijke omgeving. De Vlaamse 
en Brusselse Bouwmeesters hebben samen 
de Beursschouwburg begeleid bij het 
uitschrijven van een haalbaarheidsonder
zoek. We wilden onder meer laten onder
zoeken hoe we extra capaciteit konden 
creëren. De studie werd uitgevoerd door De 
Smet Vermeulen architecten. Zij hebben het 
potentieel aangetoond, waarvoor De Beurs
schouwburg nu de middelen moet vinden. 

Nieuwe culturele hotspot 
Voor enkele andere culturele instellingen 
hebben we een Open Oproep gelanceerd. 
Het Kaaitheater zal een transformatie en 
uitbreiding krijgen, met onder andere een 
tweede theaterzaal en een nieuwe studio. 
Naast het Kaaitheater ligt de voormalige 
Citroëngarage, waar nu Kanal is gevestigd, 
de Brusselse poot van Centre Pompidou. 
De site langs het kanaal wordt langzaam 
maar zeker een belangrijke culturele hotspot 
van Brussel. Via een ruilovereenkomst 
met Kanal ontstonden nieuwe ruimtelijke 
 mogelijkheden. Het Brusselse architecten
bureau architectuuratelier ambiorix (aaa) 
is uitgeroepen tot laureaat. De ontwerpers 
slaagden erin om de moeilijke ruimtelijke 
knoop te ontwarren. Hun ontwerp maakt 
van het Kaaitheater een totaaltheater met 
verschillende mogelijke opstellingen, dat 
bovendien sterk inzet op de interactie van 
het gebouw met de stad. 

Alles voor de kunst van de dans
Ook dansgezelschap Rosas, met de dans
school P.A.R.T.S. en het muziekensemble 
Ictus, hebben nood aan meer ruimte. 
Ook voor hen hebben we een Open Oproep 
georganiseerd. De site in Vorst zit geprangd 
tussen de Van Volxemlaan en de spoorweg. 

In de loop van de tijd werden reeds meerdere 
gebouwen toegevoegd aan de voormalige 
wasserij (Blanchisserie Royale). De opdracht
gevers zijn niet op zoek naar grote architec
turale gebaren met een uitgesproken signa
tuur. Voor hen is functionaliteit belangrijk en 
moet het ontwerp, zoals choreografe Anne 
Teresa De Keersmaeker stelde, ‘ten dienste 
staan van de kunst van de dans’. De opdracht 
werd toevertrouwd aan de tijdelijke vereni
ging OUEST / VERS.A. Het mooie aan de 
trajecten voor zowel het Kaaitheater als 
Rosas is dat twee relatief jonge ontwerp
teams de opdrachten zullen uitvoeren. 
Dat bewijst nogmaals de kracht van de Open 
Oproep, die kansen creëert en daarmee 
vaak verrassende, kwalitatieve ontwerpen 
 oplevert. 

Studenten maken de stad
Een ander mooi Brussels project zijn de 
Pilootprojecten Studenten maken Stad1, 
die de studentenhuisvesting in Brussel 
als onderwerp hebben. Terwijl Brussel de 
grootste studentenstad van het land is, 
merken we dat er bij veel studenten nog 
drempelvrees is om in Brussel op kot te 
gaan. Veel studenten pendelen tussen 
Brussel en Gent of Brussel en Leuven. 
Er is ook een te klein aanbod aan geschikte 
studentenwoningen. De voorbije jaren zijn 
projectontwikkelaars in dat gat gesprongen. 
De markt van de studentenhuisvesting 
is heel rendabel, maar innovatie of goed 
beheer op lange termijn staan niet hoog 
op de agenda. Om daar een antwoord op 
te bieden, werken we samen met Brik, een 
organisatie die studenten ondersteunt om 
ze beter te verankeren in Brussel. Brik staat 
ook in voor de verhuur en het beheer van heel 
wat studentenwoningen. Samen met Brik 
en het kabinet van minister Gatz hebben we 
de pilootprojecten opgezet. We deden een 
oproep aan private ontwikkelaars om studen
tenhuisvesting op een andere, innovatieve 
manier te benaderen. Zowel het Team Vlaams 
Bouwmeester als Brik hebben aandachts
punten naar voren kunnen schuiven voor de 
opdrachtomschrijvingen. Zo zijn er bijvoor
beeld meer gemeenschappelijke ruimtes en 
faciliteiten en wordt er een mix van functies 
voorzien, waardoor een rijker en meer gedif
ferentieerd stadsleven ontstaat. 
 We selecteerden twee locaties: één 
op de Slachthuissite in Anderlecht en 

 1
Pilootprojecten Studenten 
Maken Stad, Vlaams Bouw
meester, Brik, bMa, Brussel, 2016; 
 Pilootprojecten Studenten Maken 
Stad. 2 piloot projecten, 6 visies, 
5  aanbevelingen, Vlaams Bouw
meester, Brik, bMa, Brussel, 2019.
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één in het centrum van Brussel. Vooral de 
Slachthuissite is uitdagend. Ze ligt dichtbij 
verschillende onderwijsinstellingen en het 
openbaar vervoer. NV Abattoir wil de site 
omvormen tot een plek waar zowel gewoond 
als gewerkt wordt. De slachthuizen blijven 
bestaan, maar worden aangevuld met andere 
activiteiten. Toch blijkt het moeilijk om hier 
wonen ingang te doen vinden. Betaalbare 
studentenhuisvesting zou de activering van 
de site mee in een stroomversnelling kunnen 
brengen. Door de studenten in te zetten als 
‘pioniers’ en een mix te voorzien met reguliere 
woningen en andere voorzieningen, kan de 
site tot leven gewekt worden en ontstaat er 
sociale interactie. Brik heeft zich geënga
geerd om het beheer en het onderhoud van 
de studentenwoningen en de begeleiding van 
de studenten op zich te nemen. Dat engage
ment sterkt het vertrouwen van de ontwikke
laar in zijn investering. 

Het voorbeeldige traject dat…  
werd stopgezet
In 2014/2015 liepen we een exemplarisch 
en intensief Open Oproep traject met de 
VRT. Eind 2019 vernamen we in de pers de 
stopzetting van de samenwerking tussen 
VRT en het winnende team Robbrecht en 
Daem – Dierendonckblancke – Arup UK – VK 
group. Een laatste poging van de Brusselse 
en Vlaamse Bouwmeesters om het huidige 
ontwerp een nieuwe doorstart te geven, 
kwam te laat. Het Open Oproep traject zelf, 
als zoektocht naar architectuurkwaliteit, 
kan voorbeeldig worden genoemd, maar 
er vallen lessen te trekken op het vlak van 
opdrachtgeverschap en procesmanagement. 
Ook wij onthouden die, en zullen ze zeker in 
gedachten houden om publieke opdracht
gevers in de toekomst nog beter bij te staan. 
De VRT heeft zopas een Design & Build 
procedure in de markt gezet. We vrezen dat 
het initiële idee om van het omroepgebouw 
een cultuur en ontmoetingscentrum te 
maken, in deze nieuwe procedure weinig 
kans maakt. 

Jouri De Pelecijn
Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

De Meesterproef is een van de langst
lopende instrumenten van het Team Vlaams 
Bouwmeester. Ze is twintig jaar geleden in 
het leven geroepen, samen met het bouw
meesterschap en de Open Oproep. Het is 
een procedure waarbij jonge, net afgestu
deerde architecten de kans krijgen om via 
een wedstrijdprocedure een overheids
opdracht uit te voeren. Na afloop van de 
vorige Meester proef uit 2017, met als thema 
‘Herbestemming en Erfgoed’, hebben we met 
het Team Vlaams Bouwmeester de procedure 
grondig geëvalueerd en een aantal nieuwe 
accenten naar voren geschoven. We wilden 
enerzijds het traject wat verlichten en ander
zijds maximaal inzetten op de realisatie van 
de projecten. Hoe waardevol het ook kan zijn 
voor een opdrachtgever om jonge ontwerpers 
vrij te laten nadenken over een thema, een 
project of een plek, de Meesterproef moet 
meer zijn dan een gratuite ideeënfabriek. 
De Meesterproef wil publieke opdrachtgevers 
uitdagen om jonge ontwerpers een kans te 
geven een eerste overheidsopdracht effectief 
uit te voeren. 

Op zoek naar innovatieve woonvormen 
Vroeger streek de Meesterproef neer in één 
stad, die vervolgens een aantal projecten 
voorlegde. Sinds 2017 wordt thematisch 
gewerkt, en wel op verschillende  locaties 
tegelijkertijd. Met de Meesterproef 2019 
willen we het thema ‘Sociaal Wonen’ centraal 
stellen en een nieuwe generatie  ontwerpers 
warm maken om ambitieuze en kwali
teitsvolle ontwerpen te helpen realiseren. 
We willen frisse ideeën genereren voor 
een creatieve omgang met sociaal wonen. 
Het werken rond een bepaald thema heeft 
het voordeel dat je rond dat thema partners 
kan samenbrengen die zich mee engageren. 
Voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen 
sloegen het Team Vlaams Bouwmeester, de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW), de Vereniging van Vlaamse Huisves
tingsmaatschappijen (VVH) en het platform 
Kunst in Opdracht de handen in elkaar. 
De Meesterproef 2019 Sociaal Wonen wordt 
ook ondersteund door het kabinet Wonen. 
Al die partners zijn vertegenwoordigd in de 
stuurgroep, een begeleidend en overkoepe
lend orgaan voor de verschillende projecten 

Ontwerp voor de nieuwe dans
studio’s van Rosas en P.A.R.T.S. 
in Vorst. © TV OUEST / VERS.A
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in de Meesterproef, aangevuld met een 
externe deskundige: Pieter Walraet van KPW 
Architecten. 
 We spelen in op een actuele uitdaging. 
Er ligt namelijk een grote woonopgave voor 
ons. Wonen is een basisrecht, maar bouwen, 
kopen en huren worden steeds duurder, 
vooral in een stedelijke omgeving waar we 
dat wonen net willen stimuleren. De wacht
lijsten voor sociale woningen zijn immens. 
Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 
154.000 gezinnen op de wachtlijst is het 
aandeel van sociaal wonen ontoereikend. 
Het aanbod moet dus groeien, en wel op een 
kwaliteitsvolle manier. 

ontwerppraktijk.In die zin combineert de 
Meesterproef Sociaal Wonen een aantal 
ambitieuze projecten. De strenge regelgeving 
en de geijkte formules voor de financiering 
van de sociale woningbouw staan innovatie 
vaak in de weg. Om hieraan te verhelpen, 
hebben we meegeholpen aan de oprichting 
van een kwaliteitskamer, met daarin het Team 
Vlaams Bouwmeester, de VMSW, de VVH, de 
bevoegde minister en het kabinet. Binnen 
deze kwaliteitskamer worden vier keer per 
jaar bredere concepten, die afwijken van de 
geldende regelgevingen, beoordeeld met als 
bedoeling zelfs eventuele herzieningen van 
normen en regelgevingen te kunnen door
voeren. De leden van de kwaliteitskamer 
zijn dus ook partners van de Meesterproef, 
maar dan aangevuld met het platform Kunst 
in Opdracht. Twee van de geselecteerde 
projecten van de Meesterproef zijn trouwens 
opgenomen in de eenmalige proefomge
ving Experimentele Woonvormen. Binnen 
deze leeromgeving heeft voormalig minister 
Homans een aantal projecten geselecteerd 
die de grenzen aftasten van de normen 
van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen).

Van ontwerp naar realisatie
In maart 2019 lanceerden we een oproep aan 
opdrachtgevers en vervolgens selecteerden 
we tien projecten. De tien projecten zijn heel 
verschillend, maar allemaal maatschappelijk 
relevant en vernieuwend. Het gaat bijvoor
beeld om projecten rond kleinschalig wonen, 
de bouw van modulaire gezinswoningen, 
de herbestemming van een klooster en 
inbreidingsprojecten. Het zijn relatief kleine 
architectuuropdrachten. De schaal varieert 
van een project met een viertal woonunits 
binnen het concept van Senioren Thuis (een 
alternatieve woonvorm voor senioren), een 
vijftiental nieuwbouwappartementen tot de 
gedeeltelijke renovatie van een tuinwijk. 
 In mei 2019 deden we een oproep aan 
projectregisseurs en selecteerden we tien 
gemotiveerde ‘peters en meters’ die ervaring 
hebben met sociale huisvesting. Hun taak 
bestaat erin om de opdrachtgever te advi
seren bij de opmaak van het projectdossier, 
de jonge ontwerpers te begeleiden en na de 
gunning van de opdracht als klankbord te 
dienen voor de ontwerper.
 In september 2019 ten slotte, lanceerden 
we de oproep voor jonge ontwerpers. 

Maar liefst 127 onder hen toonden interesse 
in deelname aan de Meesterproef. Een mooi 
bewijs dat de nieuwe generatie architecten 
staat te popelen om met dit thema aan de 
slag te gaan. Bij hun aanmelding getuigden 
de jonge ontwerpers van de ambitie om 
creatief om te gaan met sociaal wonen en 
kwaliteitsvolle ontwerpen te helpen reali
seren. Alle reacties werden door het Team 
Vlaams Bouwmeester, de opdrachtgevers 
en de meters en peters grondig bestudeerd, 
en 27 beloftevolle ontwerpers werden 
uitgenodigd een offerte in te dienen voor 
een van de projecten. De ontwerpers zijn 
nu onder deskundige begeleiding gestart. 
Elk project volgt hierbij zijn eigen timing. 
De  presentaties en jury’s vinden plaats 
tijdens de maanden mei en juni 2020. Ook na 
de gunning worden de laureaten verder 
intensief begeleid om te komen tot de reali
satie van hun eerste publieke opdracht.
 Belangrijk bij deze Meesterproef is dat 
we bij de opdrachtgevers hebben kunnen 
bedingen dat ze de offertes en het ontwer
pend onderzoek ook vergoeden. We ijveren 
als Team Vlaams Bouwmeester voor een 
correcte vergoeding van ontwerpwerk, 
ook bijvoorbeeld in het kader van de Open 
Oproep. Ook het ereloon voor de ontwerpers 
bij de uitvoering is voor alle opdrachten vast
gelegd volgens hetzelfde barema.  Eigenlijk 
zou je kunnen stellen dat deze Meester
proef dichter aanleunt bij de procedure van 
de Open Oproep dan voorgaande edities. 
Op die manier kunnen jonge ontwerpers 
voor het eerst kennismaken met een echte 
overheidsopdracht. De Meesterproef werpt 
haar vruchten af. We zijn heel fier om na 
twintig jaar te constateren dat de archi
tecten die vandaag in Vlaanderen tot de top 
behoren, ooit hun carrière startten met de 
 Meesterproef. 

Meer over de Meesterproef op pagina 115.

Niek De Roo2 
Het Projectbureau Herbestemming Kerken

Strategische plaatsen
De aanleiding voor de oprichting van het 
Projectbureau Herbestemming Kerken is het 
afnemend gebruik van onze parochiekerken. 
Dat heeft te maken met een teruggang van 
het aantal kerkgangers, maar nog meer 
met een terugval van het aantal voorgan
gers of parochiepriesters. In veel kerken is 
er nog maar om de twee of drie weken een 
 misviering. De vraag stelt zich dus: wat gaan 
we ermee doen? Hier moeten we heel goed 
over nadenken. Parochiekerken dragen een 
rijke geschiedenis met zich mee. Het zijn 
plekken van collectieve betekenis die een 
belangrijke plaats innemen in het leven van 
veel mensen. Denk maar aan huwelijken, 
doopsels of begrafenissen. Bovendien liggen 
parochiekerken meestal pal in het centrum 
van een dorp of stadswijk. Het zijn strate
gische plaatsen, zowel op ruimtelijk als op 
maatschappelijk vlak. 
 Grosso modo zijn er twee strategieën 
denkbaar voor onze parochiekerken: ‘herbe
stemmen’ of ‘nevenbestemmen’. Neven
bestemmen wil zeggen dat de kerk haar 
sacrale functie behoudt, maar dat er ook 
andere activiteiten kunnen plaatsvinden in 
een afzonderlijk deel van het gebouw, zoals 
kinderopvang, een muziekacademie, een 
gemeenschapscentrum of een bibliotheek. 
De eredienst plooit zich dan meestal terug in 
een kleinere kapel. De kerk blijft formeel een 
kerk maar dient ook andere functies. Herbe
stemmen is veel ingrijpender. De kerk wordt 
ontwijd en krijgt een nieuwe functie.
 Het Projectbureau is een initiatief van 
verschillende partners: het Team Vlaams 
Bouwmeester, de VVSG, het Kennis
centrum Vlaamse Centrumsteden, Vlinter, 
de Agentschappen Onroerend Erfgoed en 
Binnenlands Bestuur en het Centrum voor 
 Religieuze Kunst en Cultuur – Parcum.

Droomscenario
Met het Projectbureau willen wij gemeenten 
of kerkfabrieken ondersteunen in hun zoek
tocht naar een nieuwe publieke bestemming 
voor hun parochiekerk. We zien dat er veel 
ideeën leven bij lokale besturen. Maar het is 
niet altijd duidelijk of de nieuwe bestemming 
wel mogelijk is (bijvoorbeeld op bouwtech
nisch vlak), of het wel mag (bijvoorbeeld als 

 2 
Niek De Roo is als medewerker 
van de WestVlaamse Intercom
munale gedetacheerd naar de 
Vlaamse Vereniging van Steden 
en Gemeenten (VVSG) om het 
 Projectbureau  Herbestemming 
Kerken te  coördineren. 
www.herbestemmingkerken.be

 Tegelijkertijd moeten we ons wonen 
anders organiseren. De ruimte in Vlaanderen 
is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat 
hoog op de agenda. We moeten verdichten in 
de kernen van dorpen en steden. Dat bete
kent vaak ook dat we grootschaliger zullen 
moeten bouwen, dat we meer groen moeten 
voorzien, of dat we het comfort van het 
wonen moeten verhogen door gemeen
schappelijke ruimtes te voorzien. De voor
bije jaren zien we trouwens heel wat goede 
praktijkvoorbeelden van groepswoningbouw 
of ontstaan er innovatieve concepten op 
het vlak van eigenaarschap en grondbezit. 
Het zou mooi zijn als we samen met de 
sociale huisvestingsmaatschappijen een 
antwoord konden vinden op een klein deeltje 
van die woonopgaven, en de innovaties 
op het vlak van woonvormen, typologieën 
en collectiviteit ook ingang konden doen 
vinden in de sociale woningbouw. De rol van 
architecten is hier doorslaggevend. Er zijn 
lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal 
wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat 
sociaal wonen geen niche blijft, en dat deze 
maatschappelijke opgave bij alle ontwer
pers ingang vindt en deel uitmaakt van hun 

Op excursie in Leuven voor de 
Meesterproef 2019 Sociaal 
Wonen. © Sien Verstraeten 
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het om een beschermd gebouw gaat), en wat 
het zou kosten. Gemeentebesturen en kerk
fabrieken kunnen zich dan tot ons wenden. 
Het eerste wat we doen is een intakegesprek. 
Op basis van dat gesprek beslissen we of we 
het dossier wel of niet opnemen. We willen 
zeker zijn dat we een zinvolle opdracht 
kunnen uitvoeren. Vervolgens gaan we met 
een team van experten ter plaatse kijken. 
In een volgende fase zetten we een ontwerp
team aan het werk. Hiervoor heeft het Team 
Vlaams Bouwmeester een pool van zes 
ontwerpteams aangesteld. De ontwerpers 
onderzoeken verschillende scenario’s: drie 
gewone scenario’s en één droomscenario. 
Dat laatste is een optimale optie, gericht op 
de lange termijn. Op basis van die scenario’s 
of haalbaarheidsstudie kan de opdrachtgever 
een voorkeursscenario kiezen. Het team zal 
dit scenario tot in de details uittekenen en 
doorrekenen.
 Momenteel behandelen we 115 dossiers. 
Begin 2020 hebben we een zevende oproep 
gelanceerd. Er bestaat dus een grote vraag 
naar onze deskundigheid. Toch zijn er nog 
mankementen aan de procedure, die we in 
de toekomst willen oplossen. Nu stopt onze 
begeleiding na de oplevering van de haal
baarheidsstudie, maar misschien valt het te 
overwegen om ook na die fase de begeleiding 
voort te zeten. De uitvoering van zo’n project 
is namelijk uitermate complex en behoeft 
bijzondere expertise en coaching. Er staat 
veel op het spel. Parochiekerken zijn belang
rijke plaatsen in ons maatschappelijk en 
ruimtelijk weefsel. Je kan zo’n kerk maar één 
keer herbestemmen. Je moet het dus meteen 
goed doen!

Meer over het Projectbureau Herbestemming 
Kerken op pagina 127.

Stijn De Vleeschouwer
Een hervorming van de Open Oproep... en 
een nieuw instrument

De Open Oproep, de selectieprocedure voor 
ontwerpers van publieke opdrachten, bestaat 
twintig jaar. Het is ons oudste en wellicht ook 
ons meest bekende instrument. Vanaf 30 
juni 2017 trad een nieuwe regelgeving voor 
overheidsopdrachten in werking. De nieuwe 
regels boden opportuniteiten om de proce
dure van de Open Oproep verder te optima
liseren. Samen met de dienst Overheidsop
drachten van de Vlaamse overheid hebben 
we een nieuw reglement geschreven voor de 
Open Oproep. Het nieuwe reglement en de 
vernieuwde procedure werden goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 22 juni 2018. 
 Voorheen was de Open Oproep gebaseerd 
op de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. De vernieuwde procedure 
vertrekt van een mededingingsprocedure 
met onderhandeling, zoals bepaald in de wet 
op de overheidsopdrachten. Die wijziging 
maakt dat er, zowel voor het Team Vlaams 
Bouwmeester als voor de ontwerpteams, 
enkele zaken zijn gewijzigd. Ik probeer het 
kort en schematisch uit te leggen. De belang
rijkste krijtlijnen voor de Open Oproep blijven 
dezelfde: 1) ontwerpteams stellen zich 
kandidaat voor een opdracht; 2) vervolgens 
kiest de opdrachtgever, op advies van de 
Vlaamse Bouwmeester, uit alle inzendingen 
de teams die een offerte mogen indienen; 3) 
die teams werken gedurende enkele weken 
of maanden aan hun offerte; 4) de bouwheer 
 onderhandelt met de voorkeursbieder om te 
komen tot een overeenkomst.
 In de vroegere procedure dienden de 
ontwerpteams hun offerte anoniem in. 
Vervolgens werd de ‘jury’ samengeroepen 
om de anonieme offertes te beoordelen. 
Het eindresultaat van die anonieme beoor
deling was het aanduiden van de laureaten 
en het opheffen van de anonimiteit. De laure
aten werden vervolgens uitgenodigd om deel 
te nemen aan de onderhandelingsprocedure. 
De onderhandelingsfase werd geleid door 
de ‘gunningscommissie’ en startte met de 
presentatie van de offertes door de ontwerp
teams. De gunningscommissie leverde ten 
slotte een advies aan de opdrachtgever 
waarin een voorstel werd gedaan tot gunning. 
 In de nieuwe procedure vervallen het 
anoniem indienen, het samenkomen van 

de ‘jury’ en het aanduiden van de laureaten. 
Dat wil zeggen dat alle geselecteerden die 
een volledige offerte hebben ingediend, 
meteen deelnemen aan de onderhandelings
procedure. De nieuwe procedure biedt een 
aantal voordelen voor onszelf, voor de kandi
daatontwerpers en voor de opdrachtgevers: 
het opheffen van de anonimiteit en de bijbe
horende vereenvoudiging van het beoorde
lingsproces, de flexibiliteit van de procedure 
en het gebruiksgemak.
 De anonimiteit bleek steeds een moeilijk 
gegeven binnen de Open Oproep. De offerte 
moest immers een anoniem en een niet 
anoniem gedeelte bevatten. Het anonieme 
gedeelte werd beoordeeld door de ‘jury’ 
en het nietanonieme deel diende voor de 
administratieve opvolging van het offerte
formulier, de informatie die het ontwerpteam 
koppelde aan de code van de anonieme 
offerte en de bijgevoegde samenwerkings
verbanden voor de opdracht. Dit bracht heel 
wat vragen en administratieve opvolging met 
zich mee.
 Een bijkomend voordeel is dat het nieuwe 
reglement van de Open Oproep toelaat om de 
procedure beter af te stemmen op elk indivi
dueel project. Zo hebben we, samen met de 
opdrachtgever, meer flexibiliteit op het vlak 
van selectie en gunningscriteria, de inhoud 
van de offerte en alle andere bepalingen 
in het reglement. Op die manier zijn we in 
staat om voor elk Open Oproep project de 
 procedure op maat af te stemmen, natuurlijk 
wel rekening houdend met het algemene 
kader van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling.
 De vereenvoudigde procedure is ook 
eenvoudiger te communiceren naar de 
ontwerpteams, op briefings bijvoorbeeld. 
Maar ook naar geïnteresseerde opdrachtge
vers kunnen we nu een simpeler en helderder 
verhaal brengen. Dit vormt een bijkomende 
troef als we geëngageerde opdrachtgevers 
willen overhalen om deel te nemen aan de 
Open Oproep.
 Door het wegvallen van de anonimiteit 
hebben we de mogelijkheid gegrepen om 
de kandidaturen digitaal in te dienen via 
de website. Dat was in de vorige procedure 
niet mogelijk omdat de anonimiteit niet kon 
worden gehandhaafd. Nu dit wel mogelijk is, 
kunnen we de offertes meteen koppelen aan 
ons digitaal archief, dat we ook ontsluiten via 
onze website. De nieuwe procedure draagt op 

die manier bij aan de vereenvoudiging en de 
digitalisering van onze eigen werking.

Betere vergoedingen voor  ontwerpers
De vergoeding voor de ontwerpteams voor 
het indienen van een offerte was een belang
rijke klemtoon tijdens het mandaat van Leo 
Van Broeck. Zoals je weet hebben we sinds 
het ontstaan van de Open Oproep bij de 
publieke opdrachtgevers aangedrongen op 
een correcte vergoeding van de ontwerpers. 
We wilden komaf maken met het vroeger 
gangbare systeem waarbij wedstrijden vaak 
beschouwd werden als een gratis idee
enfabriek. Als je vijf teams gedurende drie 
maanden laat werken aan een opdracht, 
is het maar normaal dat je ze ook betaalt. 
Binnen de opmaak van de offerte wordt 
immers het grootste deel van de ‘crea
tieve activiteit’, de corebusiness van een 
ontwerper, geleverd. Tot voor kort werden die 
vergoedingen ad hoc vastgelegd. De vergoe
ding was met andere woorden afhankelijk 
van hoeveel de opdrachtgever bereid was te 
betalen. Tijdens het mandaat van Leo Van 
Broeck hebben we de vergoedingen stelsel
matig geformaliseerd. 
 We hebben de berekening van de vergoe
dingen geobjectiveerd. De opmaak van een 
offerte stellen we gelijk met de opmaak van 
een schetsontwerp binnen een architec
tuuropdracht. Dankzij enkele onderzoeks
projecten weten we hoeveel werkuren 
een ontwerpteam gemiddeld presteert. 
Hierbij worden parameters zoals het type 
opdracht en de complexiteit meegenomen. 
Op basis van deze tijdsbesteding weten we 
ook hoeveel werkuren er in de opmaak van 
het schetsontwerp kruipen. De berekening 
gebruiken we samen met de opdrachtgever 
als basis voor het bepalen van een billijke 
vergoeding. 
 Voor een standaardofferte voor een 
architectuuropdracht hanteren we een mini
mumbedrag van 15.000 euro. Voor dat bedrag 
vragen we van een team onder andere een 
ontwerpvoorstel van twintig pagina’s, twee 
renders en een kostenraming. Vijf keer 15.000 
is 75.000 euro. Of dat geen te grote hap uit 
het budget is? Het lijkt inderdaad veel, maar 
ten opzichte van de realisatiekost gaat dit 
slechts over enkele procenten. Volgens ons 
verdient zich dat terug. Je krijgt vijf voor
stellen en vijf visies, waaruit je de beste kan 
kiezen. Naast de standaardofferte hebben 
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we ook een light- en een large-offerte voor
zien, waar we de vergoeding afstemmen op 
de inhoud van de offerte. Dat gaat dan ofwel 
om uitzonderlijk grote opdrachten, ofwel 
om  kleinere opdrachten. Ook voor master
plannen, ontwerpplannen publieke ruimte of 
haalbaarheidsstudies bekijken we op maat 
wat een billijke vergoeding kan zijn.
 In navolging van die werkwijze hebben 
we een werktijdmeting opgezet. We zoeken 
naar een manier om het evenwicht tussen 
de tijd die ontwerpteams presteren bij het 
opmaken van een offerte en de vergoeding 
die opdrachtgevers hiervoor betalen, in de 
gaten te houden. Bij elke offerte nodigen we 
de teams uit om anoniem een enquête in 
te vullen waarin we ze vragen hoeveel uren 
ze aan de offerte hebben gewerkt. Op basis 
van die gegevens kunnen we onze werk
wijze bijsturen of kunnen we inzetten op het 
sensibiliseren van ontwerpteams. Uit deze 
informele bevraging blijkt alvast dat de 
vergoeding per werkuur, voor het indienen 
van de offerte, de laatste vier jaar gestaag is 
gestegen. De beperking op het in te dienen 
offertemateriaal en de hogere vergoedingen 
zijn hierbij de belangrijkste factoren.

Oproep aan geïnteresseerden 
We hebben nog een ander instrument in 
het leven geroepen om tegemoet te komen 
aan de vragen van publieke opdrachtgevers. 
De wet op de overheidsopdrachten bepaalt 
dat voor het gunnen van een opdracht onder 
de publicatiedrempel, momenteel bepaald 
op 144.000 euro exclusief btw, het volstaat 
om minstens drie offertes op te vragen. 
Veel haalbaarheidsstudies, masterplannen 
of ontwerpend onderzoek vallen onder deze 
drempel. Opdrachtgevers kwamen altijd al 
geregeld bij ons te rade wanneer ze op zoek 
waren naar kwalitatieve ontwerpteams 
voor zo’n ‘kleinere’ opdrachten. Om dit soort 
vragen een groter bereik en transparantie 
te geven, ontwikkelden we in navolging van 
de Brusselse Bouwmeester de ‘Oproep aan 
geïnteresseerden’. Dit instrument stelt ons 
in staat om kwalitatieve ontwerpteams naar 
voren te schuiven, waarbij we ook zeker zijn 
dat de voorgestelde teams effectief tijd en zin 
hebben om aan de opdracht te beginnen. 
 De Oproep aan geïnteresseerden is 
geen openbare aanbesteding zoals de Open 
Oproep, maar wel een marktbevraging. 
Publieke opdrachtgevers die ontwerpend 

onderzoek willen laten uitvoeren op het 
vlak van stedenbouw, landschap, publieke 
ruimte, mobiliteit, enzovoort, kunnen een 
beroep doen op de Vlaams Bouwmeester 
om hiervoor de geschikte ontwerpbureaus 
of deskundigen te vinden. Voor elk project 
sturen we een oproep uit, waarna geïnte
resseerden zich kandidaat kunnen stellen. 
Wij bekijken dan samen met de opdracht
gever de lijst. Vervolgens nodigt de opdracht
gever een selectie van geïnteresseerden uit 
om een offerte in te dienen voor het project of 
zich kandidaat te stellen voor een bepaalde 
functie. Eigenlijk geven we de publieke 
opdrachtgevers een megafoon. Dankzij onze 
kanalen kunnen zij een breder veld van zowel 
nieuwe als gevestigde kwalitatieve ontwer
pers in Vlaanderen bereiken. 

Pieter Degrendele
Archief en website 

In de loop van 2014 hebben we onze nieuwe 
website gelanceerd. Met die website willen 
we het brede publiek laten kennismaken met 
onze werking. Ook professionals, publieke 
bouwheren en studenten vinden er alle 
informatie over procedures en diensten zoals 
de Open Oproep of adviesvragen. De website 
is echter veel meer dan een communicatie
middel. Hij biedt ook inzage in ons archief en 
een praktische tool voor bouwheren. Bouw
heren kunnen via de website een adviesvraag 
indienen. Ook de inschrijvingsprocedure 
voor ontwerpers verloopt via onze website 
in plaats van via de klassieke kanalen van 
eprocurement. Sinds begin 2019, met 
Open Oproep 37, gebeurt ook het indienen 
van offertes voor de Open Oproep digitaal in 
plaats van op een papieren drager. 

Digitalisering 
De voorbije jaren hebben we ook ons digi
taal archief van de Open Oproep verder 
uitgebouwd. De Open Oproep – nog steeds 
een van de belangrijkste en best gekende 
instrumenten van het Team Vlaams Bouw
meester – telde eind 2019 34 edities en zo’n 
570 projecten. De digitalisering en archive
ring hiervan zijn een werk van lange adem. 
Tot enkele jaren geleden dienden de teams 
hun ontwerpvoorstellen, offertes en port
folio’s nog op papier in. Heel wat materiaal 
moet dus ingescand worden. We zijn nu 
volop bezig om – terugkerend in de tijd – alle 
Open Oproep dossiers te ontsluiten. We zijn 
intussen al bij Open Oproep 12. 
 Het digitaal archief van de Open Oproep 
bevat een schat aan ontwerpend onderzoek, 
uitgevoerd door tal van toonaangevende 
ontwerpers uit binnen en buitenland, met 
telkens drie tot vijf verschillende visies op 
een project. Bovendien documenteren we 
alle projecten met foto’s van voor en na de 
realisatie. Vooral studenten vragen geregeld 
om het archief te kunnen inkijken. Ook voor 
de samenstelling van de tentoonstelling 
Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke 
opdracht hebben de onderzoekers van de 
Universiteit Gent intensief gebruikgemaakt 
van ons digitaal archief. 
 Ook de resultaten van de andere 
instrumenten van de Vlaamse Bouw
meester krijgen een plaats in het digitale 

archief. Het bevat een schat aan informatie 
over de verschillende Pilootprojecten, 
het  Bouwmeester Label, de Prijs Wivina 
Demeester, de Meesterproef, Kunst in 
Opdracht, de Bouwmeester Scan, enzovoort. 
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Mario Deputter
De Bouwmeester Scan 

De Bouwmeester Scan is een nieuw instru
ment dat tijdens het mandaat van Leo Van 
Broeck in het leven is geroepen. Het is een 
audit van een gemeente waarin we kijken 
hoe ver die gemeente staat met haar ruimte
lijke transitie en wat we kunnen doen om te 
versnellen of de koers te wijzigen. Je kunt 
de Bouwmeester Scan vergelijken met een 
doktersbezoek: een team van experten 
stelt een diagnose, brengt de ruimtelijke en 
beleidsmatige sterktes en zwaktes van de 
gemeente in kaart, en reikt remedies aan 
in de vorm van een concrete agenda van 
mogelijke projecten en ingrepen. Het doel is 
om gemeenten bij te staan in hun transitie 
naar een aangenamere, gezondere, beter 
uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, 
gekoppeld aan een zorgzame en duurzame 
omgang met het leefmilieu en natuurlijke 
hulpbronnen. 
 De Bouwmeester Scan is een breed 
gedragen initiatief dat resulteert uit een 
nauwe samenwerking tussen het Team 
Vlaams Bouwmeester, het Departement 
Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM), het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB), de Vereniging van de Vlaamse 
 Provincies (VVP) en de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 
Met zijn diagnoses en remedies steunt de 
Scan op verschillende beleidsdocumenten, 
zoals de beleidsvisie van het Departement 
Omgeving over ruimte en klimaat, de Visie 
2050 van de Vlaamse regering en het Meer-
jarenprogramma 2017-2020 van Vlaamse 
Bouwmeester Leo Van Broeck. 

Publiek ondernemerschap
In 2019 lanceerden we een eerste oproep. 
De respons was meteen heel groot. Zestig 
gemeenten wensten zich te laten door
lichten. Voor de opmaak van de diagnoses 
en de rapporten hebben we vijf onderzoeks
teams aangesteld. Die voeren elk een drietal 
Scans uit op een half jaar tijd. Het is onze 
ambitie om zo’n dertig Scans per jaar uit 
te voeren. In de Scans komen vijf thema’s 
aan bod: ‘open ruimte’, ‘kernversterking en 
verdichting’, ‘energie’, ‘mobiliteit’ en ten slotte 
‘publiek ondernemerschap en regelge
ving’. De eerste vier zijn ruimtelijke thema’s, 
het laatste thema gaat eerder over beleid. 

Het bevorderen van publiek ondernemer
schap is een van de actiepunten uit het 
Meerjarenprogramma 2017-2020. We denken 
dat de rol van een overheid – en dan spreek 
ik zowel over Vlaamse als lokale overheden 
– breder ingevuld zou moeten worden dan 
vandaag het geval is. Om de  transities in 
gang te zetten, moet een overheid niet 
alleen regels opstellen, maar ook een regierol 
opnemen, partijen bij elkaar brengen, 
afspraken maken met private partners en zelf 
actie ondernemen op het terrein. Daar hangt 
natuurlijk een prijskaartje aan vast, en ook 
hier moet een overheid ondernemerschap 
tonen: de overheid zal slimme manieren 
moeten bedenken om middelen te genereren 
en zaken te realiseren. Dat betekent dat 
een overheid een onderhandelingspositie 
inneemt, en een winwinsituatie creëert voor 
zowel private partners als de maatschappij. 

Confronterende resultaten
Belangrijk aan de Bouwmeester Scan is 
dat de onderzoeksteams in volledige onaf
hankelijkheid werken. Er wordt niet naar 
consensus gezocht in het uiteindelijke 
rapport. Dat is ook de kracht van het instru
ment: een gemeente kan wel aangeven wat 
ze graag onderzocht ziet of waar ze een 
probleem detecteert, maar ze kiest niet met 
welk onderzoeksteam ze in zee gaat en er 
gaat geen participatietraject aan vooraf. 
 De onderzoeksresultaten zijn eigen
lijk niet zo heel verrassend. In de meeste 
gemeenten in Vlaanderen vinden we proble
matische lintbebouwing, verkavelingen, 
woonuitbreidingsgebieden en gebrek aan 
natuur. Het zijn gekende problemen die we 
nu ook bevestigd zien in de concrete situa
ties die we laten onderzoeken. Maar hoewel 
de problemen overal terugkeren, is het toch 
waardevol voor een gemeente om heel 
specifiek de vinger te kunnen leggen op de 
plaatselijke context. Ook al zijn de problemen 
generiek, voor elke gemeente zal de concrete 
oplossing anders zijn. 
 Als het eindrapport klaar is, nodigen we 
de burgemeester, de bevoegde schepenen, 
de administratie en andere betrokkenen uit 
het werkveld, zoals een intercommunale, de 
gecoro, of een sociale huisvestingsmaat
schappij, uit voor een presentatie in het 
Atelier van de Vlaamse Bouwmeester, dat 
we voor de gelegenheid omdoopten tot het 
‘Atelier Ruimte’, een forum voor overleg over 

ruimtelijke transities. Ook onze overheids
partners zijn dan aanwezig, samen met nog 
drie deskundigen: Philippe Van Wesenbeeck 
van het Departement Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling en Ondernemen van de Stad 
Gent, Erik Grietens, beleidsmedewerker bij 
de Bond Beter Leefmilieu en prof. dr. irarch. 
Tom Coppens van de Research group for 
Urban Development van de Universiteit 
Antwerpen. Op die manier brengen we heel 
wat kennis bij elkaar en verbinden we het 
Vlaamse met het lokale niveau. Voor sommige 
gemeenten zijn de resultaten best wel 
confronterend. Dan is het goed om verschil
lende administraties en organisaties aan 
tafel te hebben en samen te praten over 
mogelijkheden aan de hand van concrete 
situaties en concrete plekken. 

Op zoek naar een positief verhaal
Ons belangrijkste doel is om een debat op 
gang te brengen en een draagvlak te creëren, 
zodat lokale beleidsmakers zich gesteund 
voelen om een doortastend ruimtelijk beleid 
te voeren. Ze kunnen het rapport gebruiken 
als hefboom om de ambities die een 
gemeente vaak al heeft, concreet te maken. 
Als ze echt iets in gang willen zetten, raad 
ik de gemeenten aan om zo breed mogelijk 
te communiceren over de resultaten van de 
scan. Dan merk je al snel voor welke maatre
gelen een draagvlak bestaat en wat haalbaar 
is. Zo kan je ook gemakkelijker onderne
mende en innovatieve partners vinden om 
mee samen te werken. De ruimtelijke tran
sities zijn zo alomvattend, er dient zoveel te 
gebeuren op zoveel verschillende domeinen 
tegelijkertijd, dat het soms ontmoedigend 
werkt. De gemeenten kunnen de Bouw
meester Scan gebruiken om de eerste 
stappen in de goede richting te zetten en op 
zoek te gaan naar een positief verhaal.

Meer over de Bouwmeester Scan op  
pagina 47.

Christa Dewachter 
Nieuwe Vlaamse administratieve  
centra in Brussel

Sinds een aantal jaren werkt de Vlaamse 
overheid aan een grootscheepse 
 reorganisatie van de ambtenarenhuis
vesting in Brussel. Bedoeling is om het 
aantal gebouwen te beperken en de 
 ambtenaren samen te brengen in drie grote 
Vlaamse Administratieve Centra (VAC). 
Van de bestaande gebouwen wordt enkel 
het  Consciencegebouw aan de Koning Albert 
IIlaan voor de lange termijn behouden. 
In 2017 ging een tweede nieuw administra
tief centrum open op de site van Tour en 
Taxis: het Herman Teirlinckgebouw, waar 
2500 ambtenaren zijn geherhuisvest en waar 
het Team Vlaams Bouwmeester inmiddels 
ook een deel van zijn werking heeft onder
gebracht. Tegen 2023 zal in de WTCtorens 
bij het Noord station een derde VAC het licht 
zien. Als  adviseurs van de Vlaamse Regering 
verleenden Bouwmeesters Peter Swinnen en 
Leo Van Broeck advies bij de procedures voor 
respectievelijk het Herman Teirlinckgebouw 
en ZIN in Noord (WTC).

Herman Teirlinck
De procedure voor een eerste nieuw Vlaams 
Administratief Centrum Brussel werd op 
verzoek van toenmalig ministerpresident 
Bourgeois gevoerd door de Participatie 
Maatschappij Vlaanderen (PMV). Omwille 
van de vooropgestelde stringente timing, 
waarbij het gebouw eind 2016 moest worden 
opgeleverd, dienden de inschrijvers – men 
zocht een consortium van ontwikkelaars en 
ontwerpers met een kantenklaar project – 
een bouwvergunning of minstens garanties 
op een vergunning binnen de vooropgestelde 
termijn voor te leggen. In een eerste selectie
ronde uitgevoerd door PMV werden vijf 
projecten weerhouden, waarvan vier volledig 
afgewerkte projecten die voldeden aan de 
gevraagde oppervlakte en de voorwaarden 
met betrekking tot een bouw vergunning. 
Drie daarvan waren ontworpen door 
JaspersEyers Architects. Een vijfde project, 
ingediend door Extensan, de  ontwikkelaar 
van Tour en Taxis, in samenwerking met 
 Neutelings Riedijk Architects, zat nog volop 
in ontwerpfase en bood op het eerste gezicht 
het minste garantie op een  bouwvergunning. 
Dit werd door het Team Vlaams Bouwmeester 
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vooral geïnterpreteerd als een kans om 
binnen een BAFOprocedure nog te kunnen 
onderhandelen over het ontwerp dat voorlag. 
De implementatie van het overheids
programma op de Tour en Taxissite bete
kent eveneens een kwaliteitssprong voor 
de onmiddellijke omgeving en de verdere 
ontwikkeling van de site. De ambitie is te 
komen tot een mix van stedelijke  functies 
in historische monumenten en iconische 
nieuwbouw in een landschappelijk groen 
kader.

ZIN in Noord
De uitgeleefde WTCtorens in de  Brusselse 
Noordwijk staan vandaag in de steigers. 
Hier bouwt ontwikkelaar Befimmo, samen 
met de ontwerpbureaus 51N4E, Jaspers
Eyers en l’AUC, een derde groot kantoor
gebouw voor de Vlaamse overheid. Het Team 
Vlaams Bouwmeester verzorgde een 
visienota en Leo zetelde in de jury voor de 
gunning. De vernieuwde WTCtorens worden 
geen kantoorgebouw zoals alle andere in de 
Noordwijk. Het is een gebouw dat diverse 
functies verzamelt en opnieuw leven zal 
brengen in de monotone kantoorbuurt.
 Het project heeft een lange voorge
schiedenis. Reeds tijdens het mandaat 
van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen 
voerden we onderzoek naar zogenaamde 
‘verzamelgebouwen’. Dat zijn gebouwen die 
een divers programma huisvesten, dus niet 
alleen kantoren, zoals vandaag het geval 
is in de Noordwijk, maar ook woningen, 
handel, horeca of voorzieningen voor sport en 
 recreatie. In het concept van het verzamel
gebouw zagen we een hefboom om stede
lijkheid te genereren in de mono functionele 
Noordwijk en het publieke domein te acti
veren. Vandaag is de Noordwijk er enkel voor 
ambtenaren en pendelaars die ’s morgens 
aankomen met de trein en vanaf vier uur 
’s middags weer huiswaarts keren. Na de 
kantooruren ligt de wijk er verlaten bij. 
Daar willen we verandering in brengen.
 Het aflopen van de huurcontracten van 
een zestal kantoorgebouwen van de Vlaamse 
overheid in Brussel Noord en de wens van 
de Vlaamse overheid om de ambtenaren 
meer te concentreren, boden kansen om die 
huisvesting beter te organiseren. We stelden 
ons de vraag hoe ambtenarenhuisvesting 
voor de Vlaamse overheid in Brussel een 
meerwaarde kan betekenen voor de stad. 

Het omvormen van kantoorgebouwen tot 
verzamelgebouwen zou van de Noordwijk 
een volwaardig stadsdeel kunnen maken. 
Door resoluut voor een dergelijk model te 
kiezen, kan de Vlaamse overheid haar rol als 
publieke opdrachtgever scherp stellen, en 
architectuur inzetten voor het realiseren van 
maatschappelijke meerwaarde. 
 Eerdere pogingen, bijvoorbeeld voor 
de transformatie van het Ferrarisgebouw, 
het enige gebouw in de Noordwijk dat in 
eigendom is van de Vlaamse overheid, 
mislukten of werden op de lange baan 
geschoven. Maar door al onze voorstudies en 
samenwerkingen met verschillende stake
holders en diensten van de Vlaamse overheid 
was het idee van het verzamelgebouw door
gedrongen bij onze partners. 
 Toen het Facilitair Bedrijf, de vastgoed
beheerder van de Vlaamse overheid, in 2017 
een procedure lanceerde voor een nieuwe 
locatie voor de ambtenarenhuisvesting, 
vroegen ze ons om een visienota te schrijven 
over de ruimtelijke, maatschappelijke en 
architecturale meerwaarde van het gebouw. 
In onze nota schoven we het concept van het 
verzamelgebouw naar voren. We wilden een 
gebouw met een meervoudig programma dat 
vierentwintig uur op vierentwintig en zeven 
dagen op zeven leeft en de publieke ruimte 
rondom activeert. 
 De procedure stelde een aantal 
minimum eisen voorop. Een van de belang
rijkste was de korte afstand tot een station. 
In Brussel zijn de mogelijkheden dan al 
snel heel beperkt. Er waren slechts drie 
kandidaten: een project op Tour en Taxis, 
waar nu ook het Herman Teirlinckgebouw 
staat, een project voor de renovatie van het 
Communicatie centrum Noord (CCN), en dus 
ook het transformatieproject van de WTC 
torens. Uiteindelijk kozen we voor het project 
van ontwikkelaar Befimmo en de ontwerp
bureaus 51N4E, JaspersEyers en l’AUC.
 Het ontwerp voor de transformatie van 
WTCtorens zet volop in op de notie van het 
verzamelgebouw. Het bevat, behalve 67.000 
m2 aan kantoren, ook woningen, een hotel, 
cafés en restaurants, een aantal lokale en 
bovenlokale voorzieningen en een sport
centrum. Een van de blikvangers van het 
ontwerp is een torenhoge serre op straat
niveau die dient als publieke ontspannings 
en ontmoetingsruimte. Vanaf het publieke 
dakterras hebben bewoners en bezoekers 

De uitgeleefde WTCtorens in 
de Brusselse Noordwijk staan 
vandaag in de steigers. ZIN in  
Noord is een verzamelgebouw 
waarin behalve kantoren ook 
woningen, een hotel en publieke 
functies zijn ondergebracht.  
© 51N4E, JaspersEyers , l’AUC
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An Eijkelenburg3

Pilootprojecten Terug in Omloop

Met de Pilootprojecten Terug in Omloop 
willen we de aandacht vestigen op de 
herontwikkeling van de vele verontreinigde 
terreinen in Vlaanderen, ook wel brown-
fields genoemd. Vaak gaat het om terreinen 
waar de milieuproblematiek de heront
wikkeling bemoeilijkt, of waarin de markt 
zelfs niet meer geïnteresseerd is omdat de 
sanerings kost het project onhaalbaar maakt. 
Toch moeten we die gronden opnieuw in 
gebruik nemen of ‘terug in omloop’ brengen. 
Ruimte is immers een schaars goed en we 
willen vermijden dat we telkens nieuwe 
gronden of open ruimte moeten aansnijden 
voor nieuwe ontwikkelingen. 
 De ambities van deze pilootprojecten 
liggen hoog. De complexiteit van de sites 
mag geen excuus vormen om het maat
schappelijk potentieel ervan links te laten 
liggen. Vandaag is ons landschap erg gese
gregeerd: we werken in de stad, we wonen 
aan de rand en we produceren op afgelegen 
industrieterreinen. Maakindustrieën – de 
lokale productie van vaak kleine, kwalita
tieve producten – kunnen nochtans perfect 
gedijen in de binnenstad omdat ze weinig 
belastend zijn voor de stadsbewoners. 
We produceren bij voorkeur op de plaats 
waar de werkkrachten wonen en waar de 
producten nodig zijn. Tot slot willen we ook 
inspelen op de transitie van onze economie. 
In een wereld waar materialen schaars 
worden, zullen we moeten evolueren naar 
een circulaire economie. De pilootprojecten 
bundelen dus drie ambities: onderbenutte 
en verontreinigde terreinen hergebruiken, 
productie en bedrijvigheid een plek geven, 
waar mogelijk in de stad, en de omslag maken 
naar een duurzaam materialenbeheer en 
een circulaire economie. De Pilootprojecten 
Terug in Omloop zijn opgestart in 2014, nog 
tijdens het mandaat van toenmalig Vlaams 
Bouwmeester Peter Swinnen, maar de vijf 
projecten zijn pas in 2016 van start gegaan. 
Typisch voor de Pilootprojecten Terug in 
Omloop is hun graad van complexiteit. Er zijn 
dan ook verschillende beleidsdomeinen bij 
betrokken. In de kwaliteitskamer zetelen 
afgevaardigden van de Vlaamse minister van 
Omgeving, de Vlaamse minister van Werk, 
Economie en Innovatie, de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, de OVAM, het 

Departement Omgeving, het  Agentschap 
Binnenlands Bestuur, het Agentschap 
 Innoveren en Ondernemen en het Team 
Vlaams Bouwmeester.

Coalitie van eigenaars
De vijf pilootprojecten zijn intussen ver 
gevorderd. Een van de meest complexe 
projecten is wellicht de Lageweg. Dat is een 
verouderd stedelijk gebied in Hoboken waar 
nu al een mix bestaat van wonen en werken. 
Op de site staan woningen en apparte
menten, en zelfs een schooltje, maar er zijn 
ook verschillende bedrijven gevestigd, zoals 
een takeldienst, een logistiek bedrijf en 
een recyclagebedrijf. De eigendomsstruc
tuur is er sterk versnipperd. Iedereen heeft 
andere belangen en een andere timing. 

Sommige bedrijven zijn nog in werking en 
willen uitbreiden. Andere willen hun acti
viteiten afbouwen. Nog andere staan leeg. 
We beseften van in het begin dat we de 
site enkel op een duurzame manier zouden 
kunnen ontwikkelen als we de vele types van 
eigenaars zouden kunnen samenbrengen 
en scharen achter één gemeenschappelijk 
project. Dat is ook gelukt. Via gesprekken met 
de eigenaars en intensief ontwerpend onder
zoek zijn de projectregisseurs erin geslaagd 
om in de geest van een ‘grondenbank’ 
een ‘eigenaarscoalitie’ tot stand te brengen. 
Het pilootproject is nu in een volgende fase 
beland. Er is een principieel akkoord tussen 
de grondeigenaars. De startnota voor een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ligt op tafel 
en zal de komende maanden verder uitge
werkt worden. 
 Ook in het pilootproject Havenstraat in 
Vilvoorde willen we een gemengde wijk tot 
stand brengen, waar wonen, nieuwe econo
mieën en groen harmonieus naast elkaar 
bestaan. Hier liggen soortgelijke opgaven 
voor als op de Lageweg. Er zijn verschillende 
bedrijven in alle soorten en maten gevestigd. 
Sommige willen uitbreiden, andere willen 
stoppen. Ook hier zijn we met alle bedrijven 
en grondeigenaars gaan praten. De uitdaging 
bestaat erin om de belangen en agenda’s op 
elkaar af te stemmen en zo tot een gemeen
schappelijk en gedragen project te komen. 

Het belang van projectregie
Uit ons werk in de Havenstraat en de 
Lageweg hebben we belangrijke lessen 
getrokken. In de eerste plaats hebben we 
geleerd dat perceelsoverschrijdend werken 
alleen maar voordelen biedt. Het idee van een 
coalitie van eigenaars, zoals op de Lageweg 
tot stand is gebracht, maakt het mogelijk om 
op het terrein bijvoorbeeld dertig procent 
groenruimte of open ruimte te voorzien en op 
andere plekken meer in de hoogte te bouwen. 
Als ieder op zijn eigen kavel blijft zitten, is een 
kwalitatief en duurzaam stadsproject niet 
mogelijk. Dankzij samenwerking overstijgen 
we de versnippering. De tweede les die we 
geleerd hebben is dat een samenwerking 
of een coalitie staat of valt met een goede 
projectregie. Het proces is even belangrijk als 
het ontwerp. Daarom moeten we voldoende 
tijd en middelen investeren in projectregis
seurs, die van deur tot deur gaan, met alle 
mensen de dialoog aangaan en zo iedereen 

een uitzicht over de stad. Alle functies in 
het gebouw hebben een adres en een eigen 
inkom aan de straatkant. Op die manier 
brengt het gebouw leven in het publieke 
domein.
 De architecten ontwierpen een  intelligent 
gebouw. De gigantische sokkel, evenals de 
twee verticale circulatieruimtes, blijven 
behouden, maar tussen de twee torens 
schuiven de architecten een  verticaal volume 
van 110 meter lang en 22 meter breed. 
Het nieuwe volume heeft dubbelhoge verdie
pingen. Die zorgen voor veel lichtinval maar 
ook voor een intelligente schakeling tussen 
de twee torens en de diverse functies in het 
gebouw. De kantoren van de overheid zijn 
ondergebracht in de dubbelhoge verdie
pingen van het nieuwe volume en op de 
aansluitende verdiepingen van beide kernen. 
De overige verdiepingen zijn bestemd voor 
andere functies zoals een hotel of woningen. 
Op die manier ontstaat in de gevel van het 
gebouw een zebramotief: kantoren en andere 
functies wisselen elkaar af. De opzet van 
deze schakeling is dat ook na de kantooruren 
het gebouw geactiveerd blijft. De ontwikke
laar en de architecten hebben het gebouw 
heel toepasselijk ‘ZIN in Noord’ gedoopt. 
De werken zullen in 2023 voltooid zijn. 

 3  
An Eijkelenburg is vanuit de OVAM 
(Openbare Vlaamse Afvalstoffen
maatschappij) aangesteld om voor 
het Team Vlaams Bouwmeester de 
Pilootprojecten Terug in Omloop te 
coördineren.

Het pilootproject De Lageweg in Hoboken, een  toekomstige 
gemengde wijk met ruimte voor wonen en circulaire 
 maakeconomie. © Jasper Léonard
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achter een gemeenschappelijk project 
scharen, een project waarin ieders verhaal 
aan bod komt. 

Circulair laboratorium
Samenwerking is ook het geheim van het 
succes van het pilootproject De Potterij in 
het stadscentrum van Mechelen. De voorma
lige stomerij, ververij en wasserij is vandaag 
een van de zwaarst verontreinigde sites in 
Vlaanderen. De chemicaliën zijn er tot wel 
dertig meter diep in de bodem gedrongen. 
Het gebouw ligt bovendien in dicht bebouwd 
gebied, zodat sanering uiterst moeilijk is. 
In de loop der jaren is het pilootproject 
letterlijk uit zijn voegen gebarsten. Terwijl het 
project initieel vertrok vanuit één gebouw, 
is De Potterij nu uitgegroeid tot katalysator 
van de hele wijk. De ontwerpers en project
regisseurs hebben hier goed werk geleverd. 
Ze hebben enthousiasme gewekt bij verschil
lende spelers in de buurt. Ze zijn onder meer 
het gesprek aangegaan met de stad en het 
naastgelegen woonzorgcentrum Hof van 
Egmont, dat op termijn de site zal verlaten. 
Ook een leegstaand kantoorgebouw wordt 
meegenomen in de plannen. Verscheidene 
organisaties, zoals de artistieke werkplek 
H30, Technopolis en de hogeschool Thomas 
More, zijn partners.
 In 2015 heeft de OVAM het gebouw 
kunnen kopen voor één symbolische euro. 
Samen met de stad Mechelen willen we op 
deze plek een innovatieve circulaire hub tot 
stand brengen. Het moet een plek worden 

waar creatieve ondernemers hun ideeën rond 
circulariteit uittesten, waar we bedrijven 
ondersteunen en kleinschalige productie 
opnieuw een plek krijgt in de stad. Bij de 
OVAM en Vlaanderen Circulair werken we 
reeds vele jaren aan de transitie naar een 
circulaire economie. De Potterij biedt de 
kans onze activiteiten en inzichten rond 
circulaire economie tastbaar en toeganke
lijk te maken voor een breed publiek. Op dit 
moment zijn De Potterij en het leegstaande 
kantoorgebouw tijdelijk in gebruik genomen 
door verschillende organisaties en bedrijven 
die werkzaam zijn in de circulaire maak
economie. We zien hier nu al een glimp van 
wat er in de toekomst staat te gebeuren.

Lokale dynamiek tot stand brengen
Het meest vergevorderde pilootproject is 
Timelab. Dat is een  kunstenorganisatie 
die haar intrek heeft genomen in een 
loods op een verontreinigd terrein nabij 
Gent Dampoort. De OVAM heeft de grond 
inmiddels gesaneerd. Timelab heeft er een 
laboratorium en open werkplaats opgezet 
waar kunstenaars, bedrijven en organisa
ties kunnen experimenteren met circulaire 
productieprocessen. De organisatie kent 
een bijzondere dynamiek. Ze speelt enorm 
snel in op de context. Eigenlijk is dit piloot
project volledig uit de startblokken. Timelab 
is een mooi voorbeeld van hoe je een dyna
miek kan creëren op een plek, en die ook kan 
vasthouden. In De Potterij en op de Lageweg 
proberen we hetzelfde te doen door de plek 
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Team Vlaams Bouwmeester, 
Meerjarenprogramma 2017-
2020. Ruimte maken voor mens 
en natuur, Vlaams Bouwmeester, 
Brussel, 2017.

tijdelijk in gebruik te nemen, in afwachting 
van het voltooide project. De reconversie van 
verontreinigde terreinen vergt vaak jaren
lange processen. Het is goed dat er toch wat 
leven in zo’n gebied komt en de plek een 
nieuwe identiteit ontwikkelt. 

Werk van lange adem
Het pilootproject CentrumZuid in Houthalen 
verliep in de eerste fase wat moeizamer. 
CentrumZuid is een industrieterrein 
langs de Limburgse NoordZuidverbinding. 
Het bedrijventerrein kent een lage bezet
ting. De gebouwen zijn uitgesmeerd over 
de site en er is veel leegstand. We willen de 
verdichting van dit bedrijventerrein stimu
leren. Tegelijkertijd willen we een groene 
buffer aan de rand van het terrein vrijwaren 
van bebouwing. CentrumZuid moet ook een 
nieuwe, sterkere identiteit krijgen: het wordt 
een plek gewijd aan innovatie en circulaire 
economie. Het heeft een tijdje geduurd om de 
engagementen helder te krijgen, en tegelijk 
ook beheersbaar op schaal van een piloot
project, maar nu komt er schot in de zaak. 
De gemeente heeft subsidies ontvangen van 
het Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(VLAIO) om een visie op te maken voor een 
geheel van drie bedrijventerreinen, waar
onder CentrumZuid. Op die manier kunnen 
we de transitie naar een nieuwe economie 
opschalen naar een groter gebied. 
 De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn 
een werk van lange adem. Niet alle projecten 
leiden op korte termijn tot realisatie. Dat vind 
ik niet zo’n probleem. Pilootprojecten zijn 
verkennende instrumenten. Ze bevinden 
zich op de grens van een gewoon project en 
een project dat extra beleidsmatige inspan
ningen behoeft. Het is dan ook niet meer dan 
normaal dat een pilootproject niet na enkele 
jaren uitmondt in een opgeleverd bouwwerk. 
Het gaat om langdurige stedelijke projecten. 
Er wordt heel wat kennis vergaard, die ook 
op andere plaatsen kan worden gebruikt. 
De toegevoegde waarde van een piloot
project reikt verder dan het project op zich. 

Tania Hertveld
Het Meerjarenprogramma 2017-2020  
en een studie over regelgeving

Het Meerjarenprogramma 2017-2020 
vormde de basis en de toetssteen voor onze 
werking tijdens het mandaat van Bouw
meester Leo Van Broeck. Het bevat de stra
tegische doelstellingen en de thema’s waar 
het Team Vlaams Bouwmeester in die vier 
jaar op heeft ingezet. Om het programma een 
zo groot mogelijke zichtbaarheid te geven, 
hebben we het gepubliceerd als poster. 
We vroegen aan illustratrice Eva Le Roi om 
op basis van de tekst een tekening te maken. 
Het pamflet kreeg de titel Ruimte maken voor 
mens en natuur.4 
 Uitgangspunt voor het meerjaren
programma was de nota die Leo, net als alle 
kandidaten in de selectieprocedure voor 
de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, in 2016 
aan de Vlaamse Regering heeft voorgelegd. 
In die nota’s gaven kandidaten aan, op welke 
manier ze hun bouwmeesterschap zouden 
willen invullen. Thema’s als open ruimte, 
natuur, verdichting en ruimtelijk rendement 
stonden in Leo’s nota centraal. Die initiële 
nota hebben we nadien samen met het Team 
en in overleg met diverse betrokkenen, zoals 
de Bouwmeester Expertengroep, uitgewerkt 
tot een volwaardig meerjarenprogramma.

Onbedoelde ruimtelijke effecten  
van onze regelgeving
In het Meerjarenprogramma 2017-2020 
staat een opmerkelijke passage. Leo wijst er 
op het feit dat heel wat Vlaamse regelgeving 
onbewust of onbedoeld kan bijdragen tot een 
ondoordacht ruimtegebruik. Zo blijken onder 
andere de wet op de gemeentefinanciering, 
de pachtwet, de beperkte meeneembaarheid 
van registratierechten, de berekening van 
het kadastraal inkomen, de wet op de mede 
eigendom, de fiscale aanmoediging van 
bedrijfswagens of van huiseigenaarschap 
verschillende negatieve ruimtelijke effecten 
te sorteren. Het gaat dus om wet geving en 
fiscale of financiële regelgeving die niet 
opgemaakt is met het doel om het ruimte
gebruik te ordenen, maar die  onrechtstreeks 
toch een impact heeft op de manier waarop 
we de ruimte gebruiken. Het is nodig om die 
regelgeving door te lichten en waar nodig aan 
te passen. De passage is opmerkelijk, omdat 
het hier duidelijk bevoegdheden betreft 

Het pilootproject De Potterij, een circulair laboratorium in het 
hart van Mechelen. © BUURMiss MiyagiSwitchrsClaar
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die wij als Team Vlaams Bouwmeester niet 
hebben en materie waarover wij ook niet 
deskundig zijn. 
 Om die ‘perverse beleidsmechanismen’ 
in kaart te brengen, hebben we samen 
met het Departement Omgeving de Studie 
 Regelgeving opgestart.5 We vroegen aan 
experten en wetenschappers van de VUB 
– Cosmopolis en Universiteit Antwerpen 
om een zo breed mogelijke inventaris op te 
maken van alle beleidsinstrumenten met 
negatieve ruimtelijke effecten verspreid over 
alle beleidsdomeinen en bestuursniveaus. 
 Een gekend voorbeeld is de fiscale 
 regeling voor bedrijfswagens. Dat is een 
regelgeving die het mogelijk maakt de 
 verloning van werknemers aan te vullen 
met een extralegaal voordeel, maar ze heeft 
wellicht een aantal ruimtelijke neven
effecten. Een onbedoeld effect zou kunnen 
zijn dat mensen, dankzij hun bedrijfswagen, 
meer geneigd zouden zijn om afgelegen 
te wonen in plaats van in kernen die goed 
ontsloten zijn door het openbaar vervoer. 
In dat geval zou de fiscale wetgeving voor 
de bedrijfswagen de ruimtelijke versnip
pering van Vlaanderen bestendigen of 
zelfs versterken. De regelgeving zou andere 
Vlaamse beleidsdoelstellingen zoals 
 verdichting, kernversterking of de bouwshift 
tegenwerken in plaats van ondersteunen. 
Ik spreek in de voorwaardelijke wijs, want 
het is een veeleer intuïtieve aanname. Of die 
regelgeving werkelijk negatieve ruimtelijke 
effecten sorteert, zullen we verder moeten 
onderzoeken. 
 Een ander voorbeeld is de gemeente
financiering. De financiering van de 
gemeenten in Vlaanderen is van oudsher voor 
een groot deel gebaseerd op het aantal en de 
inkomens van de inwoners. Lokale besturen 
zijn er dus bij gebaat om zoveel mogelijk 
bewoners aan te trekken. Veel gemeenten 
kunnen hierdoor de neiging hebben om open 
ruimte zoveel mogelijk te verkavelen om 
jonge tweeverdieners met kinderen aan te 
trekken. Op die manier verkwisten we enorm 
veel open ruimte, terwijl we die nodig hebben 
voor natuur, landbouw, waterbeheer, klimaat
adaptie, enzovoort. Open ruimte brengt de 
gemeenten financieel niets op, terwijl ze wel 
veel diensten levert. Ik ben dan ook heel blij 
dat in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord 
een passage staat over de hervorming van 
de financieringswet. Gemeenten zullen 

voortaan ook beloond worden voor het 
beheer van open ruimte en natuur. 

Longlist 
Doel van het onderzoek is in eerste instantie 
om de problemen te benoemen en te 
inventariseren. In de eerste fase maakten 
de wetenschappers op basis van een 
 screening van beleidsdocumenten, onder
zoeksrapporten en juridische literatuur 
een nietexhaustieve longlist op van bijna 
honderd financiële en juridische oorzaken 
van onze morsige omgang met de ruimte. 
Vervolgens werden de topics thematisch 
geclusterd zodat ze verder konden worden 
uitgediept in focusgroepen met experten. 
Tot slot maakten de onderzoekers een lijst op 
van beleidsmechanismen die verder onder
zoek verdienen en identificeerden ze prio
ritair aan te pakken mechanismen, met als 
doel deze op de beleidsagenda te zetten. 

© Éva Le Roi
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Michael Ryckewaert, Kristien 
Van den Houte (VUB), Laurens 
Brusselmans, Bernard Hubeau, 
Diederik Vermeir (UAntwerpen), 
De juridische en fiscale oorzaken 
van ondoordacht ruimtegebruik. 
12 beleidsacties voor een zuiniger, 
duurzamer en kwalitatiever ruim-
tegebruik. Studie in opdracht van 
Departement Omgeving en Vlaams 
Bouwmeester, Brussel, 2018.

Het Meerjarenprogramma 2017-
2020 vormde de basis en de toets
steen voor de werking tijdens het 
mandaat van Leo Van Broeck.  
Het is gepubliceerd als een poster 
met op de voorzijde een illustratie 
van Eva Le Roi. © Vlaams Bouw
meester / Eva Le Roi
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Julie Mabilde
Designing The Future 

We staan vandaag voor een aantal ingrij
pende transities op het vlak van energie, 
mobiliteit, landbouw, wonen, zorg, enzovoort. 
Die transities manifesteren zich als ruimte
lijke vraagstukken. Een goed voorbeeld 
hiervan is de energietransitie. We weten 
dat we minder energie moeten verbruiken 
en moeten overschakelen op hernieuwbare 
energie. Dat stelt ons voor technologische 
maar zeker ook voor ruimtelijke opgaven. 
Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, 
water, aardwarmte of zonlicht zijn immers 
van een heel andere aard dan fossiele 
brandstoffen, die ergens ver weg ontgonnen 
worden. Hernieuwbare energie neemt ruimte 
in, en zal ons landschap en onze leef
omgeving drastisch veranderen. Dat bete
kent dat ruimtelijk ontwerp noodzakelijk 
is om de veranderingsprocessen vorm te 
geven en mogelijk te maken. Het geloof in het 
potentieel van ontwerp om onze toekomst 
mee in de gewenste richting te sturen: dat is 
de basisstelling van deze debat en work
shopreeks en de bijbehorende publicatie 
 Designing the Future6.
 

Op zoek naar een handelingsperspectief
De publicatie is de neerslag van een lang en 
intensief traject dat we samen met verschil
lende partners hebben opgestart. Die part
ners zijn de denk en doetank Architecture 
Workroom Brussels (AWB), de Vlaamse 
Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) en de Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam (IABR). De aanleiding 
voor dit traject is de gezamenlijke vaststel
ling dat we de voorbije jaren weliswaar tot 
vele vernieuwende en waardevolle inzichten 
zijn gekomen over hoe we de grote transities 
zouden moeten aanpakken, maar dat we er 
niet in slagen om die kennis ook in de praktijk 
om te zetten. We blinken uit in ontwerpend 
onderzoek, we lanceren pilootprojecten 
en verkennende studies. Maar ondanks al 
die verzamelde kennis blijft de gewenste 
omslag uit. Pilootprojecten blijven  eenmalige 
gebeurtenissen. Wat ontbreekt is een 
handelings perspectief: we weten wel wat 
we moeten doen, maar we weten niet hoe 
we dat moeten doen. De zoektocht naar een 
 handelingsperspectief, dat is de inzet van 

 Designing the Future. Hoe kunnen we de 
transities in goede banen leiden op schaal 
van het hele territorium? 
 Samen met onze partners hebben we 
een reeks debatten en workshops georga
niseerd over zes belangrijke transities: 
mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, 
open ruimte, water en het stedelijk meta
bolisme. We nodigden telkens een zeer divers 
gezelschap uit van ambtenaren, academici, 
ontwerpers, bezielers van burgercoöpera
tieven, projectontwikkelaars, activisten, 
(sociaal) ondernemers, vertegenwoordigers 
van middenveldorganisaties, adviseurs, 
studenten en investeerders, afkomstig uit 
zowel België als Nederland. We maakten een 
inventaris op van wat we geleerd hebben, wat 
we gedaan hebben, en wat nog ontbreekt. 
De gesprekken waren heel interessant. 
Ze lieten ons toe om vanuit verschillende 
perspectieven naar de ruimtelijke opgaven 
te kijken. Ik denk dat het Team Vlaams 
Bouwmeester hier een belangrijke rol heeft 
gespeeld als bruggenbouwer tussen de 
ontwerpwereld, het beleid, de academische 
wereld, private actoren en diverse andere 
maatschappelijke krachten.

Nieuwe coalities
De publicatie die hieruit voortvloeide, belicht 
de zes transities, telkens volgens een iden
tieke structuur. We definiëren de uitdagingen 
en hoe we hiermee ruimtelijk aan de slag 
kunnen op verschillende schaalniveaus, 
zowel op schaal van het gebouw, de wijk als 
de grotere regio. We schetsen de rol die de 
overheid hierin kan spelen, en welke coali
ties en samenwerkingen nodig zijn. We zijn 
er immers van overtuigd dat de overheid 
een sterke faciliterende rol moet spelen, 
maar dat zij niet alles kan oplossen. Nieuwe 
soorten van coalities met private actoren, 
investeerders en burgerverenigingen zijn 
noodzakelijk om de transities breed ingang 
te doen vinden. Ten slotte voeren we een 
pleidooi voor het opzetten van ‘brede leer
omgevingen’. Dat zijn platforms waar de 
ervaring en kennis die opgedaan wordt bij 
vernieuwende projecten wordt gedeeld. 
Dat is cruciaal om de gewenste opschaling, 
versnelling en vermenig vuldiging te bereiken 
en de  eenmaligheid van het pilootproject 
te overstijgen. Dankzij die gedeelde leer
omgevingen hoeven we het warm water niet 
telkens opnieuw uit te vinden. 

Werk en debatsessies voor   
Designing The Future in de 
expo ruimte van A Good City Has 
Industry en in het Atelier Bouw
meester. © Tim Van de Velde
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Designing the Future is, achteraf gezien, heel 
vruchtbaar gebleken. Uit de samenwerking 
met AWB en de IABR is het curatorenteam 
ontstaan voor de internationale architectuur
biënnale IABR2018, die plaatsvond in zowel 
Rotterdam als Brussel. Voor die editie van de 
onderzoeksbiënnale bundelden drie cura
toren hun krachten: Vlaams Bouwmeester 
Leo Van Broeck, Joachim Declerck van AWB 
en de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris 
Alkemade. Ook andere initiatieven vinden 
hier hun oorsprong. Meer in het bijzonder 
grijpen een aantal LABO RUIMTE projecten 
– LABO RUIMTE is een samenwerkingsver
band tussen het Team Vlaams Bouwmeester 
en het Departement Omgeving – terug naar 
de inzichten die we hier hebben verkregen. 
Momenteel loopt het onderzoek Gent, tran-
sitie in mobiliteit en ruimte, waarin we op 
zoek gaan naar de samenhang tussen duur
zame mobiliteit en ruimtelijke ontwikke
lingen in de ruime Gentse stadsregio. In het 
onderzoek naar Stratenclusters in Antwerpen 
onderzochten we die samenhang op schaal 
van de wijk en verkenden we welke andere 
uitdagingen mee aangepakt kunnen worden. 
Dat leidde dan weer tot een samenwerking 
met Fiets beraad Vlaanderen om onder de 
noemer ‘Leefbuurten’ een reeks nieuwe 
pilootprojecten op te starten. In samen
werking met het Departement Omgeving 
en het Vlaams Energieagentschap hebben 
we ook een projectoproep Klimaatwijken 
gelanceerd, waarin collectieve renovatie 
en vernieuwings projecten op bouwblok of 
wijkniveau zullen worden ondersteund. 
En we zijn ook in gesprek met mogelijke part
ners voor een nieuw LABO RUIMTE onderzoek 
rond ‘droogte’, omdat dit, na verschillende 
achtereenvolgende droge en hete zomers, 
een van de grootste uitdagingen voor de 
toekomst wordt. Ook hier is een ruimte lijke 
aanpak nodig, zowel op schaal van de wijk 
als die van de regio.

Meer over Leefbuurten op pagina 153, over 
IABR 2018+2020 op pagina 167 en over 
Gent, transitie in mobiliteit en ruimte op 
pagina 189.

Kathleen Machtelinckx
Een nieuwe kantoorstek in het 
Herman Teirlinckgebouw

Na opeenvolgende verhuizingen hebben 
we eind 2017 een deel van onze werking 
ondergebracht in het gloednieuwe Herman 
Teirlinckgebouw op de site van Tour en Taxis. 
Om het verhaal te vertellen van de zoek
tocht naar een geschikte locatie voor het 
Team Vlaams Bouwmeester moet ik terug 
naar 2011. Peter Swinnen was toen Vlaams 
Bouwmeester. Bij zijn aanstelling waren we 
met het team gehuisvest in het Boudewijn
gebouw in de Noordwijk. Peter wilde op zoek 
gaan naar een nieuwe, echt stedelijke werk
plek. Ook zijn voorgangers worstelden al met 
het feit dat zij als Bouwmeesters de ruimte
lijke en architecturale kwaliteit moesten 
bevorderen, maar zelf met hun team gehuis
vest waren in banale kantoor gebouwen in 
een monofunctionele kantoorwijk. Peter 
besloot er iets aan te doen en begin 2012 
openden we het Atelier Bouwmeester in de 
Ravensteingalerij: een multifunctioneel, 
centraal gelegen gebouw met erfgoed
waarde, in het culturele hart van Brussel, 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
en met veel passage. Sindsdien gebruiken 
we het Atelier als een werk en presentatie
plek waar we teamvergaderingen houden, 
externe  bezoekers ontvangen, jury’s, lezingen 
en debatten organiseren en af en toe een 
tentoonstelling brengen. 
 Het Atelier was echter te klein om onze 
hele dagelijkse werking in onder te brengen. 
We hadden bijkomende kantoorruimte nodig. 
Die vonden we eerst (van december 2011 
tot augustus 2016) in een toen onderbezet 
gebouw op de Grasmarkt, waar Toerisme 
Vlaanderen kantoor hield. De ligging was 
prima, op wandelafstand van het station 
en het Atelier. Door een reorganisatie 
van de administratie moesten we echter 
verhuizen. In augustus 2016 konden we, even 
verderop, terecht in het Arenberg gebouw 
in de Arenberg straat, waar het Departe
ment Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 
is gevestigd. 
 In het najaar van 2017 werd het nieuwe 
administratieve centrum van de Vlaamse 
overheid geopend, het Herman Teirlinck
gebouw op de site van Tour en Taxis. Bouw
meester Peter Swinnen had mee advies 
verleend in de procedure die leidde tot de 
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keuze voor de nieuwbouw van de ontwikke
laar van Tour en Taxis in samenwerking met 
Neutelings Riedijk  architects. De kunstcel 
van het Team Vlaams Bouwmeester 
verzorgde later ook mee de selectie voor de 
artistieke interventies in het gebouw. Het was 
voor ons team dus een logische keuze 
om naar daar te verhuizen. De secretaris 
generaal van het Departement Kanselarij 
en Bestuur, waarvan wij deel uitmaken, 
wilde ook graag alle medewerkers van het 
departement op één plek samenbrengen. 
Het Herman Teirlinckgebouw is in architec
turaal en functioneel opzicht van een heel 
andere kwaliteit dan wat de Vlaamse over
heid tot dusver heeft ingehuurd. Het gebouw 
is ook een belangrijke katalysator die 
opnieuw leven brengt op het voormalige 
industriële rangeerstation. Met de gelijk
vloerse binnenstraat en de vrij toegankelijke 
vergaderruimtes op de eerste verdieping, 
zoekt het naar verbinding met de omgeving. 

Het nieuwe werken
Onze nieuwe kantoorstek heeft toch wel een 
impact gehad op onze manier van werken. 
Het kantoorgebouw is opgevat volgens het 
cleandeskprincipe. Niemand heeft een 
vaste plaats, maar kiest de meest geschikte 
werkplek, afhankelijk van zijn of haar noden. 
We werken in drie verschillende zones. 
Er is een actieve zone, waar je kan praten, 
telefoneren en vergaderen, er is een rustige 
zone, en ten slotte een stiltezone, waar de 
telefoon uit moet en je geen geluid mag 
maken. Onze verhuizing naar het Herman 
Teirlinckgebouw biedt het voordeel dat we 
nu samen zitten met onze collega’s van het 
Departement Kanselarij en Bestuur. Als we 
met hen moeten vergaderen, kort overleggen 
of belangrijke knopen doorhakken in verband 
met projecten, aanbestedingen of financiën, 
moesten we ons vroeger steeds een halfuur 
verplaatsen. Nu kunnen we veel sneller en 
efficiënter beslissingen nemen. Ook andere 
diensten waarmee we nauw samenwerken, 
zoals het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
zitten in hetzelfde gebouw. Een nadeel is 
wel dat de afstand tot het Atelier Bouw
meester vrij groot is. Het Atelier, waarvan 
ik mee de logistiek verzorg, blijft echter 
onmisbaar in onze werking. Doorheen de 
jaren is het een goed gekend, drukbezocht 
en goed  functionerend onderdeel van ons 
 instrumentarium geworden. 

Anne Malliet
Nieuwe ontwikkelingsmodellen  
voor het wonen 

We staan in Vlaanderen voor een complexe 
woonopgave. Er spelen verschillende 
uitdagingen tegelijk. Doordat onze samen
leving evolueert in de richting van een steeds 
groter aandeel één en tweepersoonshuis
houdens hebben we nood aan duizenden 
bijkomende woningen. We hebben een 
verouderd woningbestand dat ook nog eens 
veel energie verbruikt omdat het veel vrij
staande woningen omvat. Er is een grote 
renovatiegolf nodig om die eengezins
woningen energie en CO2neutraal te 
maken. Daarnaast moeten we ons wonen 
anders organiseren, meer in de kernen van 
dorpen en steden, om onze verplaatsingen 
duurzamer te maken. Bovendien wordt de 
betaalbaarheid een probleem, vooral in de 
steden. We zullen dus moeten verdichten en 
opschalen. Meergezinswoningen liggen dan 
voor de hand. Van het eigen huis met tuin 
evolueren we naar meer collectieve woon
vormen. Door het delen van ruimtes, tuinen, 
voorzieningen of mobiliteit kunnen we de 
woonkwaliteit gevoelig verhogen, ook als we 
wat dichter bij elkaar gaan wonen. 
 Een van de sleutels om die uitdagingen 
aan te pakken, ligt volgens mij in het vinden 
van nieuwe ontwikkelingsmodellen voor 
het wonen. In Vlaanderen is de particuliere 
woningbouw en het particuliere woning
bezit nog steeds het dominante model. 
Maar er zijn andere modellen denkbaar, zoals 
woning coöperaties of Baugruppen. Zulke 
ontwikkelings modellen kunnen oplossingen 
bieden voor een hoop problemen waar Vlaan
deren vandaag mee kampt. Baugruppen 
zijn verenigingen van mensen die zelf hun 
woning willen realiseren, maar ze doen dat 
in groep in plaats van individueel. Ze bouwen 
samen een meergezinswoning om in de stad 
te kunnen wonen en de kosten te drukken. 
Dat sluit goed aan bij onze bouwcultuur 
om de eigen woonst zelf vorm te geven. 
Cohousing groepen doen dit bij ons al, maar 
toch nog zelden in steden. Ook woningco
operatieven zijn heel nieuw voor Vlaan
deren, maar zijn in Zwitserland, Oostenrijk 
en Duitsland goed ingeburgerd. De voorbije 
jaren hebben we hier onderzoek naar verricht 
en hebben we verscheidene lezingen en 
debatten georganiseerd waarbij we experten 

In het najaar van 2017 werd het 
nieuwe administratieve centrum 
van de Vlaamse overheid geopend, 
het Herman Teirlinckgebouw op 
de site van Tour en Taxis. Met de 
gelijkvloerse binnenstraat en de 
vrij toegankelijke vergaderruimtes 
op de eerste verdieping zoekt het 
gebouw naar verbinding met de 
omgeving. © Filip Dujardin
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uit Duitsland en Zwitserland uitnodigden om 
hier te komen spreken. 

Collectieve realisatie van de  
eigen  woonwens 
In januari 2017 nodigden we Kristien Ring 
uit in het Atelier Bouwmeester. Kristien 
Ring is consultant in stedelijke ontwik
kelingsprojecten en auteur van verschil
lende boeken over nieuwe woonmodellen. 
Zij kwam vertellen over de Baugruppen in 
Berlijn. Een Baugruppe is een collectief van 
burgers die beslissen om samen te bouwen. 
De stad stelt gronden ter beschikking 
voor cohousing groepen die met elkaar in 
 concurrentie treden. Ze maken een plan voor 
collectieve woningen met maatschappelijke 
meerwaarde. De gebouwen bevatten bijvoor
beeld een crèche of ze vangen nieuwkomers 
op. Ook goede architectuur is een belangrijk 
criterium. De Baugruppen in Berlijn tonen 
dat het collectief realiseren van de eigen 
woonwensen in een stedelijke context 
heel goed mogelijk is en dat dit kan leiden 
tot betaalbare en kwalitatieve woningen. 
Burgers bepalen mee hoe de stad van morgen 
eruitziet en functioneert. Steden kunnen 
dit faciliteren door gronden ter beschikking 
te stellen van Baugruppen. Daarbij moeten 
ze tijd geven om deze groepen te laten 
ontstaan, zodat ze kunnen meedingen naar 
de  bouwgrond.

Ontwikkelaars versus investeerders
In oktober 2018 kwam Jürg Keller, bestuurslid 
van de Genossenschaft Zurlinden uit Zürich, 
spreken voor een publiek van ontwerpers 
en ontwikkelaars. Jürg Keller presenteerde 
het model van de coöperatieve woningbouw 
in Zürich en de werking en filosofie van 
Zurlinden. In Zürich is de woningmarkt heel 
anders georganiseerd dan bij ons. Negentig 
procent van de woningen zijn er huur
woningen, en ongeveer een vijfde van die 
huurwoningen worden gebouwd en beheerd 
door woningcoöperaties. Woningcoöpera
ties zoals Zurlinden verhuren er woningen 
tegen kostprijs met levenslang woonrecht. 
‘Tegen kostprijs’ wil zeggen dat alle kosten 
inbegrepen zijn in de huurprijs: niet alleen 
de bouwkost, maar ook de onderhouds en 
beheerskosten en zelfs de toekomstige 
renovatiekosten. Coöperaties zijn niet door 
winst gedreven, maar door ‘doelmaximali
satie’. Voor woningbouwcoöperaties betekent 

dit kwalitatieve, duurzame en betaalbare 
huurwoningen aanbieden. In Zürich bouwen 
de woningcoöperaties prachtige woonpro
jecten die uitblinken in duurzaam bouwen en 
goede architectuur. De stad Zürich faciliteert 
dit model door bouwgronden in erfpacht aan 
te bieden voor zestig tot negentig jaar. 
 De Genossenschaft Zurlinden is een 
heel bijzondere vennootschap. De coöpe
ranten zijn niet de bewoners, zoals in de 
 Baugruppen, maar wel de aannemers. 
Zurlinden is dus geen ontwikkelaar zoals bij 
ons, maar een investeerder. Er is een groot 
verschil tussen ontwikkelaars en investeer
ders. Ontwikkelaars willen, als het gebouw 
er eenmaal staat, zo snel mogelijk verkopen. 
Investeerders zijn beheerders, ze denken na 
over de lange termijn. De Genossenschaft 
Zurlinden wil dat het gebouw de tand des 
tijds doorstaat, dat de onderhoudskosten 
beperkt blijven en een eventuele renovatie na 
dertig of vijftig jaar op een kostenefficiënte 
manier kan gebeuren. Omdat het aannemers 
zijn die weten wat bouwen is – en ze als 
investeerders bezorgd zijn om het onderhoud 
en de waarde op lange termijn – zijn ze heel 
inventief op het vlak van duurzaam bouwen.

Prettig, betaalbaar en  
klimaatvriendelijk wonen
De woningen zijn van hoge kwaliteit en 
bediend door het openbaar vervoer. Om de 
betaalbaarheid te realiseren, bouwt men 
geen of slechts beperkte ondergrondse 
parkeergarages. Bewoners tekenen een 
contract dat ze geen auto zullen bezitten. 
De coöperaties maken ‘wonen zonder auto’ 
mogelijk door een mobipunt met deel
systemen voor cargofietsen en deelauto’s 
te voorzien. Ze zijn ook heel innovatief met 
fietsenstallingen. Die bevinden zich niet in 
de kelder, maar minstens op het gelijkvloers. 
Er zijn ook gebouwen met een fietsenstalling 
op elke verdieping, bereikbaar met een grote 
lift, of zelfs individueel in de inkomhal van 
elk appartement. De coöperaties focussen 
zowel op duurzaamheid als betaalbaarheid 
en maken ‘dikke’ gebouwen met vijf tot acht 
appartementen per verdieping. Dat spaart 
trappenhuizen en liften en de compactheid 
is goed voor de energiezuinigheid. Eveneens 
opmerkelijk aan dit model is dat er, anders 
dan bij ons, geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen woningen voor de middenklasse en 
sociale woningen. Sociale woningen zijn 

Woonprojecten van de Genossen
schaft Zurlinden in Zürich.  
© Anne Malliet

hier onzichtbaar vermengd met de andere 
woningen. Dat bevordert de sociale mix, 
er zijn geen sociale getto’s en er rust geen 
stigma op sociaal wonen zoals bij ons.
 

Correctie op de Vlaamse wooncultuur
De woningcoöperaties gaan op een heel 
andere manier om met de grondpositie. Als de 
stad gronden in erfpacht geeft, blijft de grond 
in eigendom van de stad, terwijl het gebouw 
eigendom is van de coöperatie. Daardoor 
is er geen versnippering van eigendom en 
behoudt de stad de mogelijkheid om mee 
te beslissen in de toekomst. Wanneer een 
doorsnee Vlaamse ontwikkelaar een groot
schalig woonproject heeft opgeleverd, zal die 
de woningen en de grond zo snel mogelijk 
verkopen aan particuliere eigenaars, inclu
sief het grondaandeel, waardoor de sturende 
grondpositie verloren gaat. Maar wat staat 
er te gebeuren na vijftig of honderd jaar? 
Hoe kunnen we een renovatie aanpakken als 
de eigendomsstructuur zo versnipperd is? 
Een gezamenlijke renovatie is quasi onmoge
lijk. We moeten opletten om niet alle brown
fields en alle laatste grote terreinen in onze 
steden te verkavelen. We beseffen nog niet 
hoeveel de versnippering van eigendom ons 
parten zal spelen in de toekomst. Vandaag 
speelt dit al in de verouderde verkaveling, 
waar het moeilijk is om meerdere gronden 
samen te voegen om meer compacte meer
gezinswoningen te realiseren.
 Ik denk dat ons Vlaamse woon en 
ontwikkelingsmodel een flinke correctie 
nodig heeft. Wonen is te duur om alleen op 
te lossen. We moeten ons de vraag stellen: 
wat wil de Vlaming? Wil hij een huis bezitten, 
of gewoon goed wonen? Wat de Genossen
schaften in Zürich bieden, is heel prettig en 
aantrekkelijk wonen. Als je erin stapt, heb je 
woonzekerheid voor het leven. Je betaalt wat 
het kost om te wonen. De Vlaming daaren
tegen, koopt of bouwt een eigen huis, maar 
rekent de onderhouds en renovatiekosten 
vaak niet mee. De vraag is of we op het einde 
van de rit niet vaak bedrogen uitkomen. 
 Het model van de woningcoöperaties 
is in Zürich goed gekend en gedragen bij de 
publieke opinie. In 2011 beslisten de burgers 
bij een volksraadpleging dat het aandeel van 
woningcoöperaties door de stad moet gefaci
liteerd worden om het aandeel op te trekken 
van 22 naar 33% van de woningmarkt. 

Celine Oosterlynck
Bouwmeester Label

Het Bouwmeester Label is intussen een 
van de beproefde instrumenten van de 
 Bouwmeester. Met het Label willen we 
vernieuwende en beleidsrelevante ideeën 
oppikken vanuit de onderzoeks en 
ontwerppraktijk, en zo ‘ongevraagd onder
zoek’  ondersteunen in zijn prille beginfase. 
Veel ontwerpers en onderzoekers initiëren 
immers zelf ruimtelijk onderzoek, vaak zonder 
concrete opdrachtgever, budgetten, timing of 
beleidscontacten. We vinden het belangrijk 
dit te ondersteunen.

Tentoonstellingen in deSingel
Elk jaar doen we een oproep voor onder
zoeksprojecten, waaruit we er telkens 
een drietal kiezen. Het concept is sinds 
zijn ontstaan in 2013 quasi onveranderd 
gebleven. Nieuw is wel dat we sinds 2016 
rond het Label nauw samenwerken met 
het Vlaamse Architectuurinstituut (VAi). 
Een aantal onderzoekers krijgen de kans om 
een minitentoonstelling op te stellen in de 
wandelgangen van deSingel in Antwerpen. 
Het onderzoeksbudget van het Team Vlaams 
Bouwmeester wordt dan door het VAi aange
vuld met een bescheiden productiebudget. 
Het mooie aan die tentoonstellingen is dat 
ze zich vaak richten tot een breed publiek 
en maatschappelijk relevante thema’s 
aansnijden. Veel mensen die naar voorstel
lingen gaan kijken in deSingel, en die niet per 
se vertrouwd zijn met architectuur, pikken de 
tentoonstellingen mee. 
 De wandelgangen hebben beper
kingen als tentoonstellingsruimte omdat de 
doorgang vrij moet blijven voor de brand
veiligheid, maar de ontwerpers gaan in hun 
scenografie creatief te werk. Dingeman 
Deijs architects, die ontwerpend onder
zoek voerden naar spel en beweging in de 
stad, plaatsten bijvoorbeeld spelelementen 
in de gang en hingen een schommel op. 
Het HEIMcollectief zette tenten op het 
terras naast de gang, om de aandacht te 
trekken op hun werk over de huisvesting 
van asielzoekers. Op een bepaald moment 
werden de tegels van het terras uitgebroken 
en werd er een groendak ingezaaid, een 
statement van de groep docenten van de KU 
Leuven en HoGent, die met hun studenten 
rond ‘ontharding’ hebben gewerkt. 
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Ondergrondse parkings
Een van de Labels uit 2017 was het onder
zoek ‘Herbestemming Ondergrondse 
Parkeergarages’ van Raf Ilsbroekx en Maarten 
Van Acker van de Universiteit Antwerpen. 
Zij vertrokken van de vaststelling dat heel wat 
investeringen in ondergrondse parkings in 
stadscentra een ‘historische vergissing’ zijn. 
Die parkings leiden het autoverkeer immers 
tot pal in het stadscentrum. Vandaag komen 
veel steden daarop terug. Maar wat vangen 
we aan met al die ondergrondse infrastruc
tuur? Welke nieuwe bestemming zouden ze 
kunnen krijgen? De onderzoekers maakten 
een inventaris op van internationale voor
beelden van herbestemming en voerden 
ontwerpend onderzoek naar de specifieke 
situatie in Mechelen. Het mooie aan dit 
project is dat het veel mediaaandacht heeft 
gekregen en dat de stad Mechelen het onder
zoek als startpunt neemt om het parkeerbe
leid onder de loep te nemen. Ook de Gecoro 
Antwerpen heeft een werkgroep opgericht 
die beleidsaanbevelingen rond parkeren zal 
overmaken aan het stadsbestuur. Hier zie 
je duidelijk hoe ‘ongevraagd onderzoek’ 
toch zijn weg kan vinden naar het beleid. 

Zwerfruimte
Een ander opmerkelijk project is ‘Zwerf
ruimte’ van REST architecten, eveneens 
uit 2017. REST definieert ‘zwerfruimte’ 
als ruimte die we met z’n allen gecreëerd 
hebben, maar waarvan we nu niet altijd 
meer bewust zijn dat we ze hebben, en die 
we dus ook niet meer gebruiken. Ze voerden 
onderzoek naar zwerfruimte in de Univer
siteit Hasselt. Die voelt de nood om uit te 
breiden. Maar is dat wel echt nodig? Samen 
met de studenten bracht REST de bezet
tingsgraad van gebouw D op de campus 
Diepenbeek in kaart. En wat bleek? Dat er 
nog heel wat marge is om de ruimtes opti
maler te gebruiken. Uit hun tabel blijkt dat de 
lokalen gemiddeld minder dan dertig procent 
van de tijd (exclusief het gebruik ’s avonds, in 
het weekend en tijdens vakanties) gebruikt 
worden. Dat inzicht had de bouwkosten, het 
materiaalgebruik en de ruimteinname van 
een huidige uitbreiding van zesduizend vier
kante meter in aanbouw misschien kunnen 
uitsparen. In deSingel paste REST hetzelfde 
procedé toe. Ze brachten alle ongebruikte 
ruimtes en verloren hoekjes in kaart, zoals 
een inkomsas, een geïmproviseerde opslag

plaats voor stoelen achter een gordijn, een 
nis achter een zaal, enzovoort. Op strate
gische plaatsen in het gebouw hingen ze 
gele aanplakbiljetten op met een oproep tot 
heractivering van de ruimte. 

Engagement
Het Bouwmeester Label toont ook dat jonge 
ontwerpers zich willen engageren en actief 
maatschappelijke vraagstukken opnemen. 
Het HEIMcollectief ontwikkelde een visie 
rond inclusieve woonvormen voor migranten. 
Ze keken naar de impact van onze archi
tectuur op de integratie van nieuwkomers 
en toonden aan dat de manier waarop zij 
wonen, eerst in afgelegen asielcentra en dan 
in concentratiewijken, de integratie tegen
houdt. Door de huisvesting, ook al tijdens de 
asielprocedure, te koppelen aan secundaire 
voorzieningen in de stad, zoals werken en 
ontspanning, is er meer interactie met andere 
bevolkingsgroepen mogelijk en kunnen deze 
mensen een sociaal netwerk opbouwen. 
Het HEIMcollectief maakte, in samen
werking met de studenten van de Univer
siteit Gent en de Universiteit Antwerpen, 
ontwerpen voor een aantal sites in Aalst en 
Antwerpen om te illustreren wat de moge
lijkheden zijn. Ze zetten verbeeldingskracht 
in om een sociaal vraagstuk ruimtelijk vorm 
te geven. Ook het collectief Ruimteveldwerk 
en LAVA architecten zijn momenteel bezig 
met onderzoek rond de actuele problematiek 
van transmigranten en gaan op zoek naar 
een ruimtelijk concept voor solidariteit in de 
publieke ruimte. 
 Het Bouwmeester Label laat ons toe veel 
verschillende thema’s te agenderen: van 
openlucht zweminfrastructuur in Brussel tot 
transitieopgaven als ontharding,  vergroening 
van gevangenissen of de waterkwaliteit 
van de stedelijke waterwegen. We zien 
ook allerlei interessante samenwerkingen 
ontstaan: ontwerpers die de expertise van 
middenveldorganisaties inschakelen, onder
zoekers die studenten betrekken, lokale 
besturen die uitgedaagd en geïnspireerd 
worden. Het is fijn om te zien dat een relatief 
licht instrument als het Bouwmeester Label 
toch dingen in gang zet.

Het Bouwmeester Label ‘Herbe
stemming Ondergrondse Parkeer
garages’. Raf Ilsbroekx en Maarten 
Van Acker van de Universiteit 
Antwerpen voerden ontwerpend 
onderzoek naar de specifieke situ
atie in Mechelen. © Raf Ilsbroekx
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Cateau Robberechts
20 jaar Bouwmeester

In 2019 was het twintig jaar geleden dat 
de eerste Vlaamse Bouwmeester, b0b Van 
Reeth, van start ging, samen met enkele 
medewerkers van het eerste uur. Ongeveer 
een jaar na Van Reeths aanstelling eind 1998, 
stonden ook de eerste instrumenten op punt: 
de Meesterproef en de Open Oproep selectie
procedure voor ontwerpers. Voor het Team 
Vlaams Bouwmeester vormde die verjaardag 
een aanleiding om even stil te staan en terug 
te blikken. Dat was des te meer het geval, 
omdat 2019 ook een regeringswisseling 
bracht, en de aanloop naar de aanwerving 
van een nieuwe Bouwmeester. Op 2 oktober 
2019 ging de regering Jambon I van start, 
eind januari 2020 keurde ze een nieuwe 
visienota over het bouwmeesterschap goed, 
en een maand later werd de vacature gepu
bliceerd. We bevonden ons medio 2019 dus 
in meerdere opzichten op een scharnierpunt.

Ruimtelijk geweten
Het team wilde de verjaardag dan ook niet 
zozeer markeren met een groot feest of 
officiële plichtplegingen. Het leek eerder een 
gelegenheid om na te denken over wat de 
voorbije decennia hebben gebracht, om de 
werking onder de aandacht te brengen, en 
om vooruit te blikken naar de toekomstige 
uitdagingen voor het bouwmeesterschap. 
We stelden vast dat het bouwmeesterschap 
de voorbije jaren, door de sterke aanwezig
heid van Leo Van Broeck in de media en in 
het publieke debat, ruim in de belangstelling 
heeft gestaan. Leo’s discours sluit nauw aan 
bij zeer actuele maatschappelijke thema’s, 
en als publieke figuur stelt hij zich heel 
toegankelijk op. Onvermoeibaar heeft hij zich 
ingezet om het brede publiek een ‘ruimtelijk 
geweten’ te schoppen. Anderzijds merkten 
we dat veel mensen, ook bij openbare 
besturen en diensten, nog steeds geen helder 
idee hebben van wat een Bouwmeester en 
zijn medewerkers in de dagelijkse praktijk 
precies doen. De kennis van de methodes 
die het Team Vlaams Bouwmeester daad
werkelijk kan inzetten om de eigen missie te 
vervullen, bleek niet evenredig toegenomen. 

Reeks publieke momenten
Daarom hebben we ervoor gekozen, de 
verjaardag te vieren met een reeks van 

publieke momenten. We gaven de aftrap in 
juni 2019, met de organisatie van een debat 
in het Atelier Bouwmeester, gemodereerd 
door Veronique Patteeuw. Zij ging in gesprek 
met een aantal deskundigen, die vanuit 
diverse hoeken (het architectuurveld en het 
publieke opdrachtgeverschap) goed met 
het bouwmeesterschap vertrouwd zijn, 
over de huidige en toekomstige rol van het 
 bouwmeesterschap en over welk instrumen
tarium nodig is om nieuwe uitdagingen het 
hoofd te bieden.
 Daarnaast vroegen we aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
van de  Universiteit Gent om een reizende 
 tentoonstelling te ontwikkelen over de Open 
Oproep. Die procedure vormt immers nog 
steeds een ruggengraat van onze werking. 
Hoewel het bouwmeesterschap in de 
 voorbije decennia een waaier aan methodes 
heeft ontwikkeld, gaat een aanzienlijk deel 
van de capaciteit nog steeds naar deze vorm 
van ondersteuning van publieke opdracht
gevers. We wilden laten zien dat de Open 
Oproep op twintig jaar tijd daadwerkelijk 
het aanschijn van Vlaanderen heeft veran
derd, maar wilden behalve de resultaten 
ook de methodiek zelf belichten als een 
uniek proces. Door  partners te zoeken voor 
de presentatie van de tentoonstelling op 
diverse locaties (in de eerste plaats het 
Vlaams Architectuur instituut, dat mee in de 
organisatie van het tentoonstellingsproject 
stapte en de expo opnam in het programma 
van het Festival van de Architectuur in 
september 2019; maar ook het Vandenhove 
Centrum voor Architectuur en Kunst, Stad 
&  Architectuur, Z33, Leiedal, enzovoort) 
konden we ‘decentraal’ diverse publieken 
aanspreken, en tegelijk ons netwerk 
versterken. 
 Door de ontwikkeling van de tentoon
stelling toe te vertrouwen aan de Vakgroep 
 Architectuur en Stedenbouw, maakten we 
ook de keuze om aspecten van publieks
werking te koppelen aan onderzoek en 
reflectie. De curatoren, Maarten Liefooghe, 
Maarten Van Den Driessche en PieterJan 
Cierkens, zijn duidelijk believers als het 
om de Open Oproep gaat, maar zijn als 
onderzoekers ook in staat de methode en 
het corpus van ontwerpend onderzoek en 
realisaties die ze opleverde, in een breder 
kader te duiden en aan een kritische lectuur 
te onderwerpen. De link met architectuur

Dialoogmoment Vlaamse steden 
en gemeenten op 1 oktober 2019 
in bibliotheek De Krook in Gent. 
© Sien Verstraeten
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voortaan, via een reeks korte en  levendige 
getuigenissen, snel te weten waar het 
 bouwmeesterschap concreet voor staat. 

Meer over de tentoonstelling 20 jaar Open 
Oproep op pagina 65-76.

Hedwig Truyts
De kolenwasserij van Beringen-Mijn

In het voorjaar van 2019 vroeg de toenmalige 
ministerpresident en minister van Onroe
rend Erfgoed Geert Bourgeois aan Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck om als inten
dant op te treden in een moeilijk dossier dat 
al enkele jaren aansleepte: de kolenwasserij 
van BeringenMijn. De kolenwasserij is een 
unieke getuige van het mijnverleden en werd 
in 1994 beschermd als industrieel erfgoed. 
De huidige beheerder van de mijnterreinen 
in Beringen – de NV BEmine, die voor 51% 
in handen is van een private partner en voor 
49% in handen van de Limburgse Reconver
siemaatschappij (LRM) – zat in een impasse. 
Een nieuwe bestemming zoeken voor het 
gebouw bleek moeilijk. Daarom was er een 
aanvraag ingediend bij Onroerend Erfgoed tot 
declassering van het monument, zodat het 
gesloopt kon worden. Dat zorgde voor veel 
ophef bij omwonenden en erfgoedvereni
gingen. De minister ontving meer dan drie
duizend bezwaarschriften. Hij vroeg ons om 
de situatie te ‘ontmijnen’ en te gaan bemid
delen met de stakeholders.
 We zijn naar Beringen getrokken en 
hebben er met alle stakeholders gesproken: 
het gemeentebestuur, de NV BEmine, de 
erfgoedverenigingen, enzovoort. Op basis 
van die gesprekken hebben we een consul
tatienota geschreven en overhandigd aan de 
minister van Onroerend Erfgoed. Onze nota 
bevatte een resem aanbevelingen. We gaven 
aan waar bijkomend onderzoek noodzake
lijk is. Om het project structureel op gang te 
brengen, raadden we aan om een projectre
gisseur aan te stellen. Die zou er, samen met 
alle stakeholders, over kunnen waken dat 
er voldoende afstemming gebeurt tussen 
alle lopende en geplande projecten, zowel 
inhoudelijk als qua timing, en dat er altijd 
gezocht wordt naar kruisbestuiving en maat
schappelijke meerwaarde. Daardoor zijn in 
het verleden veel kansen gemist. Een inte
grale visie opbouwen betekent ook dat men 
verder moet kijken dan de contouren van 
de mijnsite. We hebben ervoor gepleit om 
de hele omgeving te beschouwen als één 
groot stadsontwikkelingsproject. We wezen 
bijvoorbeeld op de mogelijkheid om bouw
rechten te verplaatsen van de mijnsite naar 
de cité aan de rand van de mijnsite. Op die 
manier zou de ontwikkelaar het verloren 

rendement van de kolenwasserij kunnen 
terugverdienen met woonprojecten elders 
in de stad. Bovendien zouden investeringen 
nieuwe impulsen kunnen geven aan leef
baarheid van de verouderde en achterge
stelde mijncité. 
 De huidige minister van Onroerend 
Erfgoed, Matthias Diependaele, volgde het 
advies van de Bouwmeester en gaf BEmine 
de regierol om samen met alle actoren 
nieuwe opties te onderzoeken en uit te 
werken. We zijn ervan overtuigd dat dit zal 
aantonen dat de beschermde status van 
het monument een nieuwe toekomst voor 

Opening van de tentoonstelling 20 jaar Open Oproep, achtereenvolgens 
in het Vandenhove Centrum voor Architectuur en Kunst in Gent en in 
het Atelier Bouwmeester in Brussel. © Katrijn Van Giel (boven) / Team 
Vlaams Bouwmeester (onder)

kritisch en  historisch onderzoek is voor 
ons erg  belangrijk, ook als manier om 
de  opgebouwde  ervaring en inzichten 
 maatschappelijk te laten ‘renderen’ en de 
methodiek te  optimaliseren. 

Reizende tentoonstelling
De reizende tentoonstelling ging op 19 
september 2019 in ‘première’ in het Vanden
hove Centrum voor Architectuur en Kunst 
in Gent. Karen Van Alsenoy, medewerker 
van de Vlaamse ministerpresident, en Leo 
Van Broeck, openden ze in aanwezigheid 
van alle voormalige Vlaamse Bouwmees
ters en van oudminister Wivina Demeester. 
In november reisde de expositie dan naar 
ons eigen atelier in Brussel. In 2020 zijn 
presentaties voorzien in Hasselt, Kortrijk en 
Leuven. In 2021, ten slotte, zal de tentoon
stelling in een aangepaste vorm te zien 
zijn in deSingel in Antwerpen. Het Vlaams 
 Architectuurinstituut zette eind 2019 alvast 
een oral  historyproject op de rails: de 
 curatoren van de tentoonstelling startten 
met de realisatie van videointerviews met 
de huidige en voormalige Bouwmeesters en 
met een aantal projectbegeleiders van de 
Open Oproep. Het resultaat zal een plaats 
krijgen in de archieven van het Vlaams 
Architectuur instituut en zal stof leveren voor 
het verrijken van de Antwerpse versie van de 
 tentoonstelling in 2021.
 In het kader van onze twintigste 
verjaardag wilden we tot slot ook onze 
belangrijkste stakeholders rechtstreeks 
aanspreken: de ambtenaren en beleids
makers van steden en gemeenten in 
 Vlaanderen. Speciaal voor hen organiseerden 
we op 1 oktober 2019 een Dialoogmoment 
in bibliotheek De Krook in Gent (ook al het 
resultaat van een Open Oproep). We konden 
hiervoor op de medewerking rekenen van 
de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en het Kenniscentrum Vlaamse 
Steden. Voorafgaand stuurden we samen 
met hen een eenvoudige bevraging uit, om 
te peilen naar de verwachtingen van lokale 
besturen ten aanzien van het bouwmees
terschap. De reacties werden besproken 
tijdens een debat, en vervolgens werd de 
Prijs Wivina Demeester 2019 voor excellent 
opdrachtgeverschap uitgereikt. Bij diezelfde 
gelegenheid ging ook het filmpje In publieke 
opdracht. 20 jaar Vlaams Bouwmeester in 
première. Bezoekers van onze website komen 

De oude mijnsite van Beringen met de beschermde 
 kolenwasserij. © BEmine

het gebouw niet in de weg hoeft te staan. 
Tijdens onze gesprekken hebben we gecon
cludeerd dat er twee manieren zijn om naar 
de erfgoedwaarde van de kolenwasserij te 
kijken: vanuit de industrieelarcheologische 
waarde of vanuit de identiteits en bele
vingswaarde. De eerste benadering gaat uit 
van het idee dat de uitrusting de erfgoed
waarde bepaalt en dat het gebouw slechts 
een beschermend omhulsel is. In deze bena
dering bestaat het te beschermen erfgoed 
dus niet uit het gebouw als zodanig, maar 
wel uit de inwendige machinerie. De kolen
wasserij bestaat in feite uit vier gebouwen, 
die in de loop der jaren tegen elkaar zijn 
aangebouwd en waarin telkens vernieu
wende technieken zijn gebruikt om de kolen 
te wassen. Deze benadering weerspiegelt de 
visie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 De tweede benadering beschouwt 
de kolenwasserij, samen met de andere 
mijngebouwen, als een uniek en beeldbe
palend ensemble. In deze visie zijn vooral 
de silhouetten van de gebouwen, de gevel
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ritmiek en de materialiteit van belang. 
Deze visie wordt vooral vertolkt door de 
erfgoedverenigingen. In onze gesprekken met 
de verschillende stakeholders hebben we 
een consensus kunnen bereiken. Er is draag
vlak aanwezig om (fors) in te grijpen op de 
inwendige uitrusting. Toch is het belangrijk 
dat het behoud van bepaalde uitrustings
onderdelen de uniciteit van het gebouw 
kan onderstrepen en kan zorgen voor een 
 authentieke uitstraling.
 Nu er draagvlak is ontstaan voor dit 
consensusscenario, wordt er met NV 
BEmine bekeken hoe de draad verder 
 opgepikt kan worden. Een eerste stap is 
alleszins doorgedreven ontwerpend onder
zoek naar een ruwe consolidatie en flexibele 
herbestemming. De Vlaamse Bouwmeester 
zal dit traject verder begeleiden en zijn 
 expertise inzetten om hiervoor snel een 
geschikt onderzoeksteam aan het werk te 
kunnen zetten.

Elke Vanempten7

Pilootprojecten Productief Landschap

Met de Pilootprojecten wil het Team 
Vlaams Bouwmeester telkens een urgent 
maatschappelijk en ruimtelijk probleem 
aanpakken. In de Pilootprojecten Productief 
Landschap staat de open ruimte centraal. 
Die open ruimte hebben we, onder meer 
omwille van de klimaatverandering, meer 
dan ooit nodig. Vandaag bestaat het dicht
bebouwde Vlaanderen nog uit ongeveer 
85% sterk versnipperde open ruimte, waarin 
landbouw een belangrijke rol opneemt. Bruto 
zou ongeveer 50% van de Vlaamse ruimte 
toegewezen worden aan landbouwproductie. 
Landbouwers zijn dus belangrijke partners 
bij het behoud en het beheer van de open 
ruimte. Die vaststelling leidde tot de vraag: 
hoe kunnen we de open ruimte versterken via 
duurzame landbouw? Het was een sleutelop
gave van deze pilootprojecten.
 Wanneer we spreken over een ‘productief 
landschap’, hebben we het niet enkel over de 
productie van voedsel. Het woord producti
viteit kan daarnaast ook slaan op diensten 
als water, zorg, ecologie, recreatie of energie. 
We hebben onder meer onderzocht welke 
interessante wisselwerkingen of functie
stapelingen tot stand kunnen komen tussen 
landbouw en die andere sectoren. 
 De Pilootprojecten Productief Land
schap zijn een initiatief van het Team Vlaams 
Bouwmeester en het Instituut voor Land
bouw en Visserijonderzoek (ILVO). Andere 
partners zijn het Departement Omgeving, 
het Departement Landbouw en Visserij en de 
Vlaamse minister van Landbouw. De Piloot
projecten Productief Landschap zijn opge
start in 2013, nog tijdens het mandaat 
van Peter Swinnen, maar zijn pas in 2015 
in ontwerpfase gegaan. We hebben in de 
stuurgroep samen met de projectregisseurs 
wat meer tijd genomen om de projectdefini
ties op punt te stellen. Dat was nodig want 
in elk van de projecten komen veel complexe 
thema’s samen. Bovendien pakt elk project 
een andere uitdaging van het productief 
landschap aan, een tegenstelling met andere 
piloottrajecten. Pas daarna hebben we de 
ontwerpteams aangesteld. Eind 2016 was 
de ontwerpfase afgerond en hebben we de 
resultaten verzameld in een bescheiden 
publicatie.8 Vervolgens is nog ruim een jaar 
de tijd uitgetrokken om opdrachtgevers te 

 7
Elke Vanempten werkt als 
ir.architect bij het Instituut voor 
Landbouw en Visserij onderzoek 
(ILVO). Van 2014 tot 2018 werd 
zij parttime  gedetacheerd naar 
het Team Vlaams Bouwmeester 
om samen met ILVO de Piloot
projecten Productief Landschap te 
coördineren. 
 8
Elke Vanempten, e.a., Piloot-
projecten Productief Landschap, 
ILVO, Team Vlaams Bouwmeester, 
Departement Landbouw en 
Visserij, Departement Omgeving, 
Brussel, 2018.
 9
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begeleiden en lessen te trekken uit de vijf 
trajecten. Ook die lessen hebben we gebun
deld in een brochure. Eind 2018 toonden we 
het werk in een kleine tentoonstelling in het 
Atelier Bouwmeester.9

Blauwe klimaatdiensten
Een belangrijke les die we getrokken hebben 
is dat we de waterproblematiek kunnen 
aangrijpen als een kans in plaats van als een 
probleem. Veel landbouwers hebben vandaag 
te maken met waterproblemen, die door de 
klimaatverandering alleen nog maar versterkt 
worden: nattere winters met meer overstro
mingen en drogere zomers met waterte
korten. De pilootprojecten ‘Hoeve De Water
kant’ en ‘Stadslandbouw Maasmechelen’ 
spelen hierop in. In Maasmechelen onder
zochten we hoe in plaats van een woonuit
breiding een bestendiging van landbouw
gronden juridisch verankerd kan worden, wat 
moet zorgen voor een meer kwalitatieve open 
ruimte, meer biodiversiteit en een betere 
waterhuishouding. Ook Hoeve De Waterkant 
in HerkdeStad heeft waterproblemen. 
Door frequente overstromingen zijn zowel 
de huiskavel als heel wat andere percelen 
van het bedrijf onbruikbaar als weiland of 
akker. Het bedrijf lijdt daar erg onder, maar 
probeert er ook aan te verhelpen. Door het 
water op te vangen en te bufferen, levert de 
boerderij nu al een maatschappelijke dienst, 
maar ze krijgt daar geen compensatie voor. 
Het ontwerpteam ging na hoe de land
bouwactiviteit zich kan aanpassen aan deze 
situatie en alternatieve verdienmodellen zou 
kunnen aanboren, maar ook hoe er onder
steuning vanuit de bredere maatschappij kan 
ontstaan om tot een kwalitatief landschap te 
komen waar natuur, water en landbouw meer 
in evenwicht zijn. In deze twee voorbeelden 
zien we hoe landbouwbedrijven, naast de 
gekende ‘groene diensten’ ook ‘blauwe dien
sten’ kunnen leveren aan de maatschappij. 
Door het water te bufferen zijn woonge
bieden beschermd tegen overstromingen 
en is er meer water beschikbaar in periodes 
van droogte. Landbouwers zouden dus naast 
landschapsbeheer ook kunnen bijdragen aan 
het beheer van water, en daar ook een faire 
vergoeding voor kunnen krijgen. 
 Een maatschappelijk relevant, duur
zaam en veerkrachtig landbouwsysteem tot 
stand brengen, het is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Hoe je dat op het terrein echt 

kan waarmaken, is geen eenvoudige vraag. 
Landbouwers noch architecten zijn daarvoor 
opgeleid, en ze vinden ook niet altijd de tijd 
om een dergelijk intensief en participatief 
proces te combineren met hun bedrijfswer
king. We zullen landbouwers structureel en 
op grote schaal moeten begeleiden als we 
willen dat ze overschakelen naar nieuwe 
vormen van landbouw en landschapsbeheer. 
Ook dat is een belangrijke les die we uit dit 
traject geleerd hebben. 

Voedselregisseurs
In Oostende hebben we een bijzonder 
project begeleid: het landbouwpark ‘Tuinen 
van Stene’. Een landbouwpark is een publiek 
toegankelijke open ruimte waar aan (stads)
landbouw wordt gedaan. De Tuinen van 
Stene is het eerste landbouwpark in Vlaan
deren. Het is een gebied van 35 hectare 
dat de overgang vormt tussen de stad en 
het open polderlandschap. Het heeft onder 
meer als doel om de voedselproducent en 
de consument dichter bij elkaar te brengen. 
Tegelijkertijd kunnen we op die manier open 
ruimte behouden, ontspanningsruimte en 
verkoeling voorzien voor de bewoners en de 
waterproblematiek beheersen. Het ontwerp 
zet in op meervoudig gebruik: een pad is er 
voor de boer, maar ook voor de recreant, een 
constructie is tegelijk werkruimte voor de 
landbouw, buitenklas voor de nabijgelegen 
school en schuilplaats voor passanten. 
 Het was niet gemakkelijk om dit te reali
seren. Nog voorafgaand aan het ontwerp 
hebben we hier ‘voedselregisseurs’ aange
steld. Dat zijn een soort coaches die de 
verschillende betrokken partijen bij elkaar 
proberen te brengen: de stadsdiensten, de 
omwonenden, de landbouwers, een scholen
gemeenschap, vergunningverleners, enzo
voort. Die regierol is cruciaal voor het slagen 
van zo’n complex project. Voedselregisseur 
is een nieuw soort job, die voor de pilootpro
jecten nog niet bestond maar waar een grote 
nood aan bestaat. Er is een heel specifieke 
expertise voor nodig. Dergelijk voorberei
dend en begeleidend werk kan je niet zomaar 
verwachten van de mensen op het terrein, 
zeker niet van de landbouwers. Die hebben 
hun handen al meer dan vol. 

Agrarische reconversie
Een ander probleem dat we met de piloot
projecten hebben aangekaart, is het 
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systematisch verdwijnen van voormalige 
landbouw infrastructuur, samen met de 
omliggende productieve gronden. Het feno
meen is gekend. Kapitaalkrachtige mensen 
kopen een oude hoeve om er te gaan wonen, 
een B&B uit te baten of dieren voor privaat 
gebruik te houden. De grote schaal waarop dit 
vandaag gebeurt is meer dan onrustwekkend. 
De veelal minder kapitaalkrachtige landbou
wers hebben geen toegang meer tot deze 
vastgoedmarkt en bouwen elders een nieuw 
bedrijf op, waardoor opnieuw open ruimte 
wordt aangesneden. We moeten deze cirkel 
van nietagrarisch gebruik van het platte
land doorbreken. Dat was het thema van het 
pilootproject ‘De Kijfelaar’. Een oude, grondig 
te renoveren pachtboerderij nabij Herentals 
dreigde verkocht te worden op de regu
liere markt, waardoor de landbouwer elders 
een nieuw bedrijf zou moeten uitbouwen. 
Hoewel het voor de landbouwer waarschijn
lijk sneller, goedkoper en eenvoudiger zou 
zijn om op een van zijn terreinen een nieuwe 
hoeve op te richten, was dit niet zijn wens. 
Het ontwerpteam deed onderzoek naar 
mogelijke bij landbouw aanleunende activi
teiten die de boerderij zou kunnen opnemen 
om financieel rendabel te zijn, zoals een 
zorgfunctie. 

Productief gebruik van de  
stedelijke ruimte
Terwijl de vier voorgaande pilootprojecten 
zich afspelen in de open ruimte, is het piloot
project Agrotopia een meer stedelijk project. 
Ook in een stedelijke situatie kunnen we de 
productieve mogelijkheden volop benutten. 
In dit pilootproject in Roeselare bouwt 
INAGRO een onderzoeksserre voor blad
groenten bovenop het dak van de verpak
kingsloods van de REO Veiling. Het gebouw 
wordt een architecturaal landmark langs de 
ring van Roeselare, met als blikvanger de 
twaalf meter hoge glasgevel met verticale 
teelten in een rotatiesysteem. Het gebouw 
wordt een voorbeeld van integratie van 
glastuinbouw in een stedelijke omgeving en 
het gebruik van reststromen zoals warmte 
uit de stad. Agrotopia wil een drukbezochte 
ontmoetings en uitwisselingsplek worden 
voor professionele tuinbouwers, afnemers, 
onderzoekers, recreanten, studenten en 
scholieren. Het dakserreproject kan een 
voorbeeld worden voor andere gelijkaardige 
projecten in Vlaanderen. 
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Oda Walpot
Landpact

Een van de opmerkelijke aandachts
punten in het Meerjarenprogramma van 
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is zijn 
bezorgdheid over de open ruimte en hoe we 
kwalitatieve stedenbouw en architectuur 
nodig hebben om de diensten te vrijwaren 
die zij levert op het vlak van klimaat, biodi
versiteit, water, energie, enzovoort.10 Ruimte 
maken voor mens en natuur is de rode draad 
van zijn bouwmeesterschap. Dat is ook de 
reden waarom ik in 2018 gevraagd ben om 
het team te versterken als adviseur open 
ruimte. Die bezorgdheid heeft zich onder 
meer vertaald in twee nieuwe instrumenten: 
de Bouwmeester Scan en het Landpact, 
dat nog in ontwikkeling is. De eerste Bouw
meester Scans werden in 2018 uitgevoerd. 
Het Landpact daarentegen, zal vermoede
lijk pas in de loop van 2020 operationeel 
zijn. In 2019 hebben we voor Landpact een 
studieopdracht uitgeschreven voor een 
verkennend onderzoek. We vroegen aan het 
consortium bestaande uit Voorland, Archi
tecture Workroom Brussels en UHasselt/
Stefan Devoldere hoe zo’n instrument eruit 
zou kunnen zien en welke procedure en 
werking we eraan zouden kunnen koppelen. 
Bedoeling is om van Landpact een instru
ment te maken dat zich specifiek richt op het 
maken van bijkomende ecosysteemruimte en 
dat tegelijkertijd complementair is met het 
bestaande arsenaal van ruimtelijke uitvoe
ringsinstrumenten. 
 Het Landpact is een gezamenlijk initia
tief van het Team Vlaams Bouwmeester, het 
Departement Omgeving en de Vlaamse Land
maatschappij (VLM). De drie instanties delen 
dezelfde bekommernissen. In het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen pleit het Departement 
Omgeving ervoor om een meer duurzame 
leefomgeving tot stand te brengen door ons 
ruimtebeslag beter te benutten en de druk op 
de open ruimte te verminderen. De VLM van 
haar kant heeft veel ervaring opgebouwd met 
nieuwe manieren van werken en coalitievor
ming om de open ruimte te beschermen en 
te versterken. De gedeelde ambities komen 
samen in het Landpact.

Werken met het landschap
Het Landpact is een begeleidingstraject 
voor publieke opdrachtgevers, al dan niet in 

Het landbouwpark ‘Tuinen van 
Stene’ in Oostende, een van 
de Pilootprojecten Productief 
Landschap. Het is een publiek 
toegankelijke open ruimte waar aan 
(stads)landbouw wordt gedaan. 
© Tim Van De Velde

In het pilootproject in Roeselare 
bouwt INAGRO een onderzoeks
serre voor bladgroenten bovenop 
het dak van de verpakkingsloods 
van de REO Veiling. De werken 
naderen hun voltooiing in 2020. 
© Tim Van de Velde
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coalitie met private opdrachtgevers, die een 
bouwproject willen koppelen aan een duur-
zame ontwikkeling van de open ruimte en de 
natuur. Een team van experten en ontwerpers 
gaat samen met de opdrachtgevers na op 
welke aspecten en schaalniveaus een project 
impact kan hebben en brengt ze in rekening 
bij de uitwerking van het project. 
 Met Landpact willen we een kente-
ring inzetten in onze bouwcultuur. Bij veel 
bouwopgaven zal men eerst een gebouw 
ontwerpen en pas dan de vraag stellen of 
er nog plaats is voor open ruimte of natuur. 
Men richt een plek in zonder echt te weten 
welke de ecologische belangen zijn, of het 
project in staat is de effecten van de klimaat-
opwarming op te vangen, of de waterhuis-
houding goed geregeld is, of het de biodi-
versiteit, gezondere lucht of het uitzicht op 
echt beschermde natuur bevordert. In een 
Landpact-project nemen we het landschap 
en het natuurlijk systeem als uitgangspunt. 
Hoe zit het landschap in elkaar? Hoe func-
tioneert het ecosysteem? Waar komt het 
water vandaan, en waar gaat het naartoe? 
Wat biedt de bodemkwaliteit? Hoe func-
tioneert de plek nu? Hoe functioneren de 
verplaatsingen? Wie woont er en wat zijn 
de verschillenden belangen en behoeftes? 
We vertrekken van de kenmerken, de kwali-
teiten en het potentieel van het landschap. 
We werken met de natuur en het landschap 
in plaats van op de natuur en het landschap. 

Systemische benadering 
We vertrekken daarbij van een systemische 
benadering van het landschap. In een land-
schap kan je grofweg drie systemen onder-
scheiden: de abiotische lagen (de bodem 
en het watersysteem), de biotische lagen 
(de flora en fauna) en de antropogene lagen 
(het ruimtegebruik, de belevingswaarde, 
economische factoren en de ruimere cultuur-
historische en politieke evolutie die de plek 
heeft doorgemaakt). Al die lagen zijn even 
belangrijk en moeten we samen in balans 
brengen. Die benadering is de basisvoor-
waarde voor een gezonde en welvarende 
leefomgeving. Dat is de overtuiging van 
waaruit we vertrekken. Dat betekent dat je 
voor elk project ruimer moet kijken dan enkel 
naar de bouwplaats. Een landschap moet 
je op regionale schaal bekijken. We werken 
aan grootschalige ecologische netwerken en 
coherente landschapsstructuren. We grijpen 

opportuniteiten aan voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van beschermde natuur, land-
bouw, bosuitbreiding, waterberging, toerisme 
en recreatie. Bij een Landpact project streven 
we naar de creatie van collectieve winsten 
voor leefmilieu en maatschappij. Alles in onze 
ruimte hangt immers samen. 

Nieuwe coalities
Een systemische benadering van het land-
schap vraagt om nieuwe vormen van samen-
werking en nieuwe planningsprocessen. 
Een geïntegreerde aanpak, waarbij verschil-
lende disciplines samenwerken, is nodig. 
Daarom willen we in een Landpact project 
brede coalities tot stand brengen tussen alle 
betrokken actoren: de diverse beleids niveaus, 
lokale actoren, gebruikers en  bewoners, 
bedrijven, verenigingen, ontwikkelaars en 
investeerders worden betrokken bij het 
ontwerpproces. 
 Brede coalities kunnen leiden tot een 
integrale visie met soms onverwachte 
oplossingen voor het project. Indien we 
de belangen van verschillende partijen of 
sectoren op een integrale manier verkennen 
en ruimtelijk integreren, kunnen we komen 
tot sectoroverschrijdende synergieën. 
Een breed gedragen coalitie is een garantie 
op een duurzame, sociale en economische 
ontwikkeling afgestemd op de draagkracht 
van onze natuurlijke hulpbronnen. Een brede 
coalitie vormt bovendien een garantie op een 
versnelde uitvoering. De ambities van het 
Landpact vereisen in sommige gevallen een 
reorganisatie van eigendommen. Met Land-
pact willen we daarom ook juridische en 
financiële expertise inzetten om projecten 
van verdichting, grondruil en verhandel-
bare bouwrechten tegen minimale kosten te 
kunnen realiseren.

Joeri De Bruyn is redacteur en uitgever 
(Public Space). De interviews vonden plaats 
in het Atelier Bouwmeester in het voorjaar 
van 2020.




