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Biographies
Hong Wan Chan
is a research assistant in the
Department of Architecture and
Urban Planning of the Faculty
of Architecture and Engineering
of Ghent University.
Aslı Çiçek
obtained her master’s degree
from the architecture and design
department of the Academy
of Fine Arts in Munich in
2004. She settled in Belgium
to work for Gigantes Zenghelis
Architects (2005–2007) and
Robbrecht en Daem architecten
(2007–2014). She founded her
own practice in 2014, focusing
on exhibition architecture.
She currently runs the master
graduation studio Narrative
Space and Materiality at
Campus Sint Lucas, Brussels.
Joeri De Bruyn
studied philosophy in
Antwerp and Leuven. From
2001 to 2008 he was an
editor at a+. He then founded
Public Space, a publishing
and production house for
publications, exhibitions and
interdisciplinary research on
city, landscape and society.

Michiel De Cleene
is an architectural photographer
with an interest in landscape.
The recurring theme in his
work is an investigation into the
functioning of documentary
with a focus on the processes
of limitation, conditioning and
authentication. Since 2015 he
has worked on the long-term
projects Reference Guide and
Documenting Objects as a
researcher at kask School of
Arts, where he is a founding
member of the School of
Speculative Documentary.
Caroline Goossens
Is a free-lance author and editor.
She teaches interior design at
luca School of Arts in Ghent
and Brussels.
Maarten Liefooghe
is an architecture historian/
theorist who publishes about
contemporary intersections
between the visual arts,
architecture, museology and
preservation. He trained as an
architect at Ghent University
and tu Berlin. In 2013 he
obtained a PhD in Architectural
History and Theory at Ghent
University with a thesis titled
‘The Monographic Factor:
Theoretical and Architectural
Aspects of Single-Artist
Museums’.

Véronique Patteeuw
is associate professor at the
École nationale supérieure d'architecture et de paysage Lille
and editor of Oase. Her research
focuses on the theory and history of architectural publications
in relation to the history of the
postmodern. She is a visiting
professor at KULeuven since
2019, where she teaches ‘Theory
and Discourse’.
Chloë Raemdonck
has been a project architect at
the Ghent Urban Development
Company (sogent) since 2017.
Since 2010 she has been working
as an architectural engineer in
the field of conversion and restoration of protected heritage,
with a particular interest in the
energy issue of these buildings.
Bart Tritsmans
is head of exhibitions at the
Flem ish Architecture Institute. He studied history and
journalism at the universities of
Antwerp and Leuven. He taught
at the University of Antwerp
from 2008 to 2015 and obtained
a PhD in history (University of
Antwerp) and engineering (Free
University of Brussels) in 2014
with a study on the historical
evolution of urban green spaces.

Pieter T’Jonck
is an architect. He writes on
architecture, the visual arts and
the performing arts for several
Belgian and foreign newspapers
and magazines, and has also
written several books. He works
for Klara Radio and is a former
editor-in-chief of a+.
Gitte Van den Bergh
obtained a master’s
degree in Dutch-language
cinematographic, theatrical
and literary arts in 2011. In 2015
she obtained a master’s degree
in architecture and cinema as
an architect at the University
of Antwerp. She has worked at
re-st since 2016. Until 2018 she
was a member of the editorial
board of a+.
Cécile Vandernoot
is an architect, visual artist
and journalist specializing in
the field of architecture. She is
interested in the space of the
city and the landscape as the
space of the page. Since 2011
she has taught at the Faculty of
Architecture loci of ucl on the
sites of Brussels and Tournai.
Guillaume Vanneste
is an architectural engineer,
teacher and researcher at the
Faculty of Architecture loci
of ucl (Louvain-la-Neuve). He
has collaborated with Aeby &
Perneger and Studio Secchi
Viganò, and is a partner in
the firm vvv architects. He
teaches and researches on urban
planning in diffuse areas.
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Publieke
architectuur
tot de
derde macht

Maarten Liefooghe

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Open Oproep organiseerde het Team Vlaams Bouwmeester
samen met de vakgroep Architectuur
en Stedenbouw van de Universiteit Gent
een reizende tentoonstelling die in première gaat tijdens het Festival van de
Architectuur, en die de Open Oproep
belicht vanuit drie invullingen van publieke architectuur. De kentering die het
Vlaams bouwmeesterschap de afgelopen twee decennia met de Open Oproep
teweegbracht, ligt immers in het feit dat
kwaliteitsvolle, interessante architectuur in Vlaanderen nu ook in opdracht
van de overheid tot stand komt.
Bij het wikken en wegen van titels en
ondertitels voor de tentoonstelling ontstond een verrassende discussie, toen
iemand de vraag stelde of ‘publieke architectuur’ wel bestaat. ‘Publieke architectuur’ is als formulering beslist even
onhandig als ‘private architectuur’ – het

gaat immers niet over het publieke of
private karakter van de architectuurdiscipline – maar er lijkt meer aan de hand.
De categorie is ook inhoudelijk onzuiver, zodat ze niet toelaat om eenduidig
naar een bepaalde groep gebouwen te
verwijzen, en ze brengt ook meerdere
problematieken in beeld. Het is immers
duidelijk dat publieke architectuur vandaag niet zo smal opgevat kan worden als
gebouwen in eigendom van de overheid,
gemaakt door ontwerpers van overheidsdiensten, en voor publiek gebruik.
Het corpus van bijna zevenhonderd
Open Oproep-projecten breekt zo’n enge
opvatting meteen open. De opdrachtgevers en eigenaars zijn voor het merendeel
openbare besturen zoals de Vlaamse Gemeenschap of een lokaal bestuur, maar
evengoed katholieke zorg-vzw’s die voor
de bouw van een rust- en verzorgingstehuis wel publieke financiering ontvangen. De overheid is dus ook niet altijd
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eigenaar – denk maar aan het pps- en
dbfm-programma ‘Scholen van Morgen’,
waarvoor via de Open Oproep enkele
modelscholen werden ontworpen. Wat
gebruik betreft, zijn lokale bibliotheken
of gemeentelijke administratieve centra
onbetwistbaar openbare gebouwen, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld loodsen
voor een stedelijke groendienst die wel
overheidsinfrastructuur zijn, maar geen
echt openbare gebouwen. Aan elk van
die aspecten hangen uitdagingen vast
voor opdrachtgevers en voor ontwerpers.
We leggen ze in de tentoonstelling uiteen
via drie perspectieven.
Voortraject
Ten eerste, en op zijn breedst benaderd,
is de architectuur die via de Open Oproep tot stand komt publieke architectuur dankzij de intense betrokkenheid van een publieke opdrachtgever,
daarin nog ondersteund door het Team

13
Vlaams Bouwmeester. Bob Van Reeth
benadrukte als eerste Vlaams bouwmeester graag dat het erom ging de opdrachtgever de volle mogelijkheden en
verantwoordelijkheid van zijn of haar
rol als bouwheer te helpen opnemen.
Zo vraagt het Team Vlaams Bouwmeester opdrachtgevers om te beginnen hun
ontwerpopgave uit te werken in de vorm
van een ambitieuze projectdefinitie, die
als matrix kan dienen voor de verdere
beslissingen in het proces. Meer dan een
programma van eisen of een overzicht
van allerlei randvoorwaarden, formuleert die projectdefinitie een inhoudelijke visie van de opdrachtgever op de
inzet en de culturele en maatschappelijke ambities van het project.
Het uitwerken van die projectdefinitie is slechts één aspect van de manier
waarop de Open Oproep investeert in
‘pre-architectuur’ als basis voor een
goed project, zoals waarnemend Vlaams

←
Photos of former
military barracks
commissioned from
Niels Donckers by
the Government
Architect at the
Hoge Rielen youth
domain in Kasterlee
(OO01b08). From the
start of the Open
Call, photography
has fed the analysis
of the project sites
and their
environment.
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bouwmeester Stefan Devoldere het in
2015 formuleerde. Daarin lag oorspronkelijk een van de belangrijkste verschillen tussen de Open Oproep en andere
prijsvragen, en ondertussen vond een
goede projectdefinitie breder ingang.
De case van het masterplan voor
jeugddomein De Hoge Rielen in Kasterlee (OO01b08) illustreert hoe de Open
Oproep overheden er ook toe heeft aangezet om publieke bouwprojecten als
schakels in een langer ontwikkelingsperspectief te denken. In andere begeleidingstrajecten, zoals voor De Krook
in Gent (OO1801), het vrt-gebouw
(OO2801) of de Hasseltse Begijnhofsite
(OO3406), omvatte de investering in
pre-architectuur eerder het uitklaren
van stedenbouwkundige opties, het smeden van de nodige actorencoalities rond
een gedeeld project, en het vergroten
van de haalbaarheid door ruimtelijke en
financiële scenario-evaluaties.

↓
Preliminary research
by Architecture
Workroom Brussels
for the project
definition for the
renovation of

Torhout city centre
(OO3206): notes
accompanying the
interviews with the
residents (AWB
Archive).

Vervolgens is de selectie van kandidaat-ontwerpers en de keuze voor een
ontwerpteam het meer zichtbare deel van
de Open Oproep-procedure. Bijzonder
is de manier waarop deze selecties enerzijds steunen op het voortraject en de geformuleerde ambities, maar anderzijds
ook ruimte laten voor de verrassende
herformulering van een initiële ambitie
in een concrete architectuurbenadering.
De selectie van kandidaat-teams moet
precies die keuze mogelijk maken tussen
verschillende verwachte architectuurinterpretaties van dezelfde set ambities.
De Open Oproep investeert zo in een
zorgvuldig opgezet proces, zonder dat
op slot te doen.
Gedeeld landschap
Ten tweede zijn de Open Oproep-projecten publieke architectuur, omdat ze
vaak de publieke verantwoordelijkheid
op zich nemen voor de zorg van het gro-

↓
Thirteen varied
dwellings in Gistel
cluster around a
seventeenth-century
inn and delimit a new
public space.

Witherford Watson
Mann, commissioned
by the Woonwel
housing agency
(OO0322).
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tere ruimtelijke verband. De omgeving
die we bewonen, het land en het landschap waarin we plannen en bouwen, is
een common – een gedeeld gemeen goed
– en de zorg ervoor is een publieke zaak.
Vanzelfsprekend kan die zorg nooit alleen door overheidsprojecten gedragen
worden. Maar van overheidsprojecten,
bovendien vaak op sleutellocaties, verwachten we wel bij uitstek dat ze op dit
vlak voorbeelden stellen.
Uit twintig jaar Open Oproep kunnen we effectief een waaier aan ‘omgevingswaarderende’ masterplannen en
architectuurprojecten compileren, die
verloren kwaliteiten van een (stads)landschap opnemen of nieuwe kwaliteiten
realiseren, die investeren in de kwaliteit
van de publieke ruimte, of in de duurzaamheid van ons ruimtegebruik. Dat
verkennen we in de tentoonstelling enerzijds met een monumentale spreidingskaart van de Open Oproep-projecten,
↓
List and Lola
Landscape
Architects, commissioned by the city of
Genk, Genk Sportpark master plan
(OO2608): summary
drawing from the
competition bundle.

en anderzijds met een panorama van
nevelstad Vlaanderen. Daarin assembleren we zeven fictieve taferelen uit ideaaltypische deellandschappen uit onze
regio’s, waarin we ook telkens een aantal
Open Oproep-projecten integreren.
Overheidsinstellingen
Ten slotte exploreert een ‘wunderkammer’ met foto’s en nagebouwde architectuurfragmenten de Open Oproep als
een verzameling architectuurontwerpen
die een gezicht geven aan overheidsinstellingen – onze smalste en duidelijkste opvatting van publieke architectuur.
Hier verschijnt automatisch de diversiteit van architectuuridiomen die voortkomt uit de diversiteit van architectuurpraktijken. Wat hier op het spel staat,
is echter het overtuigende gebruik van
oude en nieuwe codes en architectuurelementen om de ruimte te differentiëren
in (semi)publieke en private plekken,

With a straight forest
path and an organic
esplanade, the
bridge function
between Stiemerbeek valley and the
forest structure is
clearly articulated.
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om instellingen en openbare voorzieningen de juiste toon van waardigheid
te geven, maar ook om ze onder elkaar
te differentiëren – een kinderopvang is
immers geen crematorium.
Ons informeel tijdsgewricht, en de
combinatie van programma’s in verzamelgebouwen of de herbestemming van
sites, vormen hier bijkomende uitdagingen, maar ook kansen voor vernieuwing.
Een treffend voorbeeld is het project
van fvww voor de verbouwing van het
naoorlogse rtt-gebouw van Herentals
tot politiecommissariaat, stadsarchief
en lokale kunstencampus (OO3002). De
nieuwe gevelbekleding probeert niet de
verschillende programmaonderdelen te
lokaliseren of te verbeelden, maar versterkt de wat zakelijke monumentaliteit
van de uitzonderlijk lange, repetitieve
gevel. Belettering – de integratie van
een kunstproject van Gert Robijns –
signaleert de publieke bestemming van
het gebouw, terwijl de opschriften zelf
de spanning tussen de samengebrachte
programma’s van politie en kunstacademies aanhalen. Op de straatgevel verschijnt namelijk het woord regelmaatregel en op de gevel aan de binnenkoer
de woorden richten&rechten.

↓
FVWW architecten
and VK Engineering,
in collaboration with
Gert Robijns,
repurposing of the
Belgacom building
as a police station,
art academies and
city archive,
commissioned by the
city of Herentals and
the Neteland police
zone (OO3002).
Design of the façade
on the Molenvest,
2019 version.
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De drie benaderingen van het publieke – het (voor)traject van publieke actoren naar (een) architectuur(opdracht),
architectuurprojecten die verantwoordelijkheid opnemen voor het gedeelde
landschap, en architectuur die vormgeeft aan openbare instellingen – kruisen elkaar in talloze concrete projecten.
Je kunt ze gebruiken als kritisch leesrooster om de geschiedenis van twee decennia Open Oproep te scannen, maar
ook als richtsnoer om de toekomst van
de Open Oproep te verbeelden.

In samenwerking met

EXPO

Open Call, 20
years of public
architectural
commissions

CURATORS

Maarten
Liefooghe and
Maarten Van
Den Driessche
WHEN

WHERE

20 September –
31 October 2019
Vandenhove
Centrum voor
Architectuur en
Kunst, Rozier 1,
Ghent

INFO AND TICKETS

ugent.be/
vandenhove,
vlaamsbouwmeester.be
The exhibition will
later travel to the
Atelier Bouwmeester
in Brussels, and then
through various
Flemish provinces.
Different cases will be
highlighted for each
rerun.

126

a+279

280

↓
Haerynck
Vanmeirhaeghe,
De Schilders, Ghent
© Filip Dujardin

Special:
Collective
housing
De traditionele, vrijstaande woning past niet langer binnen het
huidige maatschappelijke discours
over duurzaam ruimtegebruik,
woongedrag en mobiliteit. In de
speciale uitgave a+280 tonen we
collectieve woonvormen in dorpsof stadskernen die een waardevol
alternatief kunnen vormen, dankzij de ruimtelijke én huiselijke
kwaliteit van de gedeelde ruimtes.
In het Engels – in samenwerking
met Architectuurwijzer en UHasselt.
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