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Sinds zomer 2020 is Erik Wieërs, architect en op-
richter van Collectief Noord, hoofddocent aan de  
UAntwerpen en filosoof, de nieuwe Vlaamse Bouwmees-
ter. Tijdens de eerste maanden in functie schreef hij 
een ambitienota, die deze maand aan het publiek wordt 
voorgesteld. A+ kreeg een eerste inzage en ging er met 
Erik Wieërs over in gesprek.

Lisa De Visscher

“Goede architectuur
schept kansen 

voor ontmoeting”
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EN Erik Wieërs – architect, founder of Collectief Noord, sen-
ior lecturer at UAntwerpen, and philosopher – has been 
the Flemish Government Architect since July 2020. Dur-
ing his first months in office, he drafted a vision document 
that will be presented to the public this month. A+ was 
granted an early look and discussed it with Erik Wieërs.
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LISA DE VISSCHER Nogmaals gefeliciteerd met uw Bouw-
meesterschap! Na twintig jaar is dit ambt een vaste 
waarde binnen het Vlaamse architectuurbeleid en hoeft 
u geen paden meer te effenen. Toch blijft het moeilijk 
om architectuurkwaliteit te definiëren. Hoe zou u het 
begrip omschrijven?

ERIK WIEËRS Architectuurkwaliteit bespreken en beoorde-
len is geen makkelijke oefening. Zij die er weinig ervaring 
mee hebben, neigen vaak naar een pragmatische oplossing 
door enkel te spreken over de aspecten die ze min of meer 
objectief kunnen benaderen: de praktische en technische 
vertaling van het programma, de veiligheid, de duurzaam-
heid, de betaalbaarheid… Al het overige wordt gegroepeerd 
onder de noemer ‘esthetische kwaliteiten’ en die worden 
niet besproken, maar aanvaard of gecontesteerd vanuit een 
individueel smaakgevoel. Volgens mij komt het er juist op 
aan al die aspecten als één geheel te benaderen. 
 Als je architectuur benadert als een manier om betekenis 
te geven aan werkelijke condities, wordt de kwaliteit van een 
gebouw ‘vertelbaar’ en bespreekbaar. Het gebouw krijgt door 
dat verhaal een specifieke identiteit of een expliciet karakter 
en wordt leesbaar. De manier waarop aan de context van een 
opdracht en aan de wervende ambitie die erachter schuilt, 
een vormelijk en ruimtelijk antwoord wordt gegeven, bepaalt 
de kwaliteit en, zo je wilt, de schoonheid van de architectuur. 
Dat heeft dan niets met smaak te maken. Die kwaliteiten kun 
je benoemen, je kunt er een debat over voeren en daaraan 
kan ook iemand die geen architect is, deelnemen. 
 Ik zie het als mijn taak om dit debat aan te zwengelen en 
er het niveau van te garanderen. Ik wil publieke opdrachtge-
vers zo actief mogelijk in dit gesprek betrekken. Dat gebeurt 
sowieso tijdens het proces dat met zo’n opdrachtgever wordt 
gelopen in het kader van bijvoorbeeld een Open Oproep, 
maar ook daarbuiten is er bij overheden duidelijk nood aan 
ondersteuning om het gesprek over ruimtelijke en archi-
tecturale kwaliteit te kunnen aangaan, bijvoorbeeld in hun 
contacten met projectontwikkelaars.

LDV U schrijft ook dat u het netwerk van de Vlaamse 
Bouwmeester wilt uitbreiden. Wilt u ook samenwerken 
met die private investeerders en projectontwikkelaars, 
zoals bijvoorbeeld Kristiaan Borret doet in Brussel?

EW De Vlaamse Bouwmeester en de Brusselse Bouw-
meester hebben niet dezelfde rol. In het Brussels Gewest 
heb je een andere regelgeving, waarbij voor alle projecten 
boven de 5.000 m2 verplicht advies moet worden gevraagd 
aan de Brusselse Bouwmeester. In Vlaanderen bestaat zo’n 
adviesplicht niet meer. Onze samenwerking met de Vlaamse 
overheid of een lokaal bestuur gebeurt altijd op vrijwillige 
basis. Dat heeft ook belangrijke voordelen: een geëngageerd 
opdrachtgeverschap is de beste garantie voor een goed eind-
resultaat. We werken verder natuurlijk ook proactief: we 
leggen zelf contacten met besturen en instanties om onze 
diensten aan te bieden.
 Wat de private markt betreft, gaan we zeker proberen stap-
pen te zetten om via PPS-constructies of andere procedures 
met de vastgoedwereld en andere makelaars contacten te 
leggen. Ik denk dat het heel interessant is om te kijken hoe 

wij de private bouwmarkt bij een soort van kwaliteitsnorm 
kunnen betrekken. 

LDV Wonen is een grote bekommernis van u. In uw 
nota schrijft u dat de eengezinswoning op haar ruimtelij-
ke en ecologische grenzen stuit en men eigenlijk anders 
en compacter, dichter en collectiever zou moeten gaan 
wonen. Hoe wilt u dat realiseren?

EW Als Vlaams Bouwmeester wil ik helpen om de soci-
ale woningbouw in het totale woningenaanbod te integreren 
en inzetten op nieuwe vormen van collectief bouwen om 
wonen betaalbaar te maken. In eerste instantie adviseren wij 
de Vlaamse overheid op het gebied van architectuurkwaliteit. 
Afgezien van de (gesubsidieerde) sociale woningbouw, bouwt 
die Vlaamse overheid geen woningen, maar we kunnen wel 
het beleid adviseren, initiatieven nemen om het woonland-
schap te verbeteren. Ik denk hierbij aan intergenerationeel, 
intersociaal en toekomstbestendig wonen. 

LDV Wat bedoelt u daar precies mee? 

EW Eigenlijk is toekomstbestendig een ander woord 
voor duurzaam, maar dan in de breedst mogelijke zin. De 
wooncoöperatieve is een goed voorbeeld van toekomstbe-
stendig wonen. Die kent verschillende vormen, maar de basis 
is dat de grond in het bezit van de coöperatieve blijft en je als 
bewoner via een aandeel woonrecht koopt. Je verwerft dus 
geen woning, maar het recht om in een bepaalde woonblok 
of wijk te wonen. Zo kun je met je gezin een grote woning 
betrekken, en na een aantal jaren, wanneer de kinderen het 
huis uit zijn, binnen dezelfde coöperatie naar een kleinere 
entiteit verhuizen. En als het gebouw na vijftig of zestig jaar 
versleten is, kan de coöperatie beslissen om het te renoveren, 
zonder ingewikkelde procedure met verschillende eigenaars. 
Dat maakt zo’n model veel toekomstbestendiger, want veel 
makkelijker aanpasbaar aan de evoluties die zich op termijn 
voordoen. Eigenlijk ligt daar de sleutel voor de Vlaamse 
woonproblematiek. Ons woonmodel is sterk gebaseerd op 
individuele grondeigendom, en de grondmarkt is enorm 
speculatiegevoelig. Gebouwen worden daardoor snel zo 
duur dat de stad voor veel mensen onbetaalbaar is geworden.

Coöperatief wonen is ingeburgerd in verschillende 
Duits talige landen, maar in België heb je weinig voor-
beelden. Dat ligt ook aan regelgeving en aan juridische 
obstakels. Wat kunt u daar als Bouwmeester aan doen?

EW Wij kunnen het beleid adviseren om iets aan die 
regelgeving te veranderen. We kunnen analyseren wat de 
pijnpunten zijn binnen het wetgevend kader en die oplijsten 
voor het beleid. De kwestie van het privaat bezit speelt ook 
in de verkavelingsproblematiek. Het is heel moeilijk om daar 
als overheid beweging in te krijgen, en om bijvoorbeeld alle 
woningen op één warmtenet aan te sluiten of een wadi aan 
te leggen. Je stoot steevast op het probleem dat zolang de 
(lokale) overheid geen grond bezit en dus geen financieel 
aandeel heeft, de hefbomen ontbreken om vanuit die over-
heid iets concreet in gang te zetten. →
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 Ondertussen is op alle niveaus van het beleid het feit 
doorgedrongen dat we de ruimtelijke versnippering moeten 
keren, dat we in de kernen moeten gaan wonen en moeten 
ophouden te verkavelen in randgebieden. Alleen leeft nog de 
schrik dat die verdichting het karakter van de woonomgeving 
zal aantasten: een te harde verstedelijking, waarbij dorpse 
kwaliteiten verloren gaan.

Dit sluit aan bij uw pleidooi voor een structurerend, ro-
buust aaneengesloten landschap als onderlegger voor de 
ruimtelijke ordening. Staat versnippering de continuïteit 
en coherentie van de ruimtelijke planning in de weg?

EW Zeker, maar ik heb ook kritiek op de benadering 
van die versnippering van het landschap. Het debat wordt 
heel kwantitatief gevoerd. Volgens de statistieken worden 
elke dag nog altijd zes voetbalvelden volgebouwd. Als die 
voetbalvelden in de bestaande bebouwing ingesloten liggen, 
als ervoor gezorgd wordt dat het water dat op die gebouwen 
valt in de grond infiltreert, als daar geen ellenlange nieuwe 
rioleringen of nutsleidingen voor moeten aangelegd worden 
en als die gebouwen aansluiten op voorzieningen en ver-
voersknooppunten, dan is het volgens mij niet zo’n probleem 
dat er nog eens een voetbalveld verdwijnt. 
 Het gaat er niet om dat we moeten stoppen met land inne-
men. We moeten stoppen met het landschap te versnipperen. 
Kijk, als we meer open land zouden hebben, maar het is nog 
altijd versnipperd, dan hebben we niets gewonnen. Het komt 
er vooral op aan grotere aaneengesloten open-ruimtestructu-
ren te vrijwaren of te herstellen. Daarbij moeten we inspelen 
op wat zich in de ondergrond bevindt, en alleen daar bouwen 
waar dat geologisch en hydrologisch verantwoord is.

Hoe staat u tegenover de nieuwe beslissingen van de 
Vlaamse overheid met betrekking tot de betonstop of 
liever de bouwshift?
Het is heel positief dat beleidsmakers zich nu ten volle be-
wust zijn van de noodzaak van duurzamer ruimtegebruik en 
hier ook naar handelen. In de praktijk is het wel ingewikkelde 
materie. Zo stellen sommige experts terecht vragen bij het 
nieuwe systeem van planschaderegeling. Het lijkt correct dat 
je vergoed wordt wanneer de overheid plots de bestemming 
van je grond verandert, waardoor die in waarde daalt. Alleen 
kun je je afvragen of het wel verstandig is om die compensa-
tie op de ‘actuele marktwaarde’ van de gronden te baseren. 
Ik vrees dat deze nieuwe regeling er niet voor zal zorgen dat 
veel woongebied weer in natuur wordt omgezet. En was dat 
niet juist de bedoeling?

In uw nota schrijft u over democratisch ontwerpen. Wat 
is dit precies?

EW De achterliggende gedachte is opnieuw een ver-
schuiving in de geschiedenis van het bouwen. Nog niet zo 
heel lang geleden had je een opdrachtgever en een architect. 
Die realiseerden samen een project en hielden daarbij enkel 
rekening met wat zij beiden belangrijk vonden. Er zijn veel 
architecten die vandaag nog altijd die attitude hebben. Ik denk 
dat dat niet meer realistisch is. Als je in een gemeentekern 

pakweg een bibliotheek bouwt, moet je eerst gaan praten 
met mensen die daar al lang wonen en een bepaalde kennis 
hebben over de omgeving, hoe de buurt werkt, enz. Voor 
sommige gebouwen moet je ook eerst een draagvlak creëren 
bij de bevolking, de gebruikers of de omwonenden. Pas als 
iedereen het gevoel krijgt dat het gebouw iets voor hem/haar 
en voor de gemeenschap kan betekenen, kun je beginnen 
bouwen. Zo werkt het in een democratische omgeving. 
 Wat uiteraard niet wil zeggen dat je met heel het dorp 
samen de kleur van de gevel moet kiezen. Dat lukt natuur-
lijk niet. Je moet de ontwerper in zijn waardigheid laten. 
Maar inspraak en lokale kennis zijn onontbeerlijk in het 
ontwerpproces en deze integreer je best zo vroeg mogelijk. 
Nog voor het masterplan en nog voor de projectdefinitie. 
Eigenlijk zou je die projectdefinitie met het hele dorp samen 
moeten schrijven, waardoor je automatisch al een draagvlak 
en betrokkenheid creëert, en iedereen de kwaliteitscriteria 
heeft kunnen bepalen. Daarna kun je ontwerpers zoeken die 
komen uitleggen hoe ze aan die criteria voldoen. Zo kun je 
met z’n allen samen dat nieuwe gebouw omarmen. Maar 
daar zijn we nog niet. Vandaag komt participatie vaak veel 
te laat, als het ontwerp al klaar is en de burger niets meer in 
te brengen heeft. Participatie mag geen publieksstunt zijn.

In uw nota stelt u dat ontwerp kansen kan scheppen voor 
ontmoeting. Waarin ligt dit ‘ontmoeten’ en hoe vertaalt 
zich dit ruimtelijk?

EW Om je goed te voelen als mens, heb je een goed ‘woon-
milieu’ nodig, waarbij je verschillende relaties met de ruimte 
kunt aangaan. Ik onderscheid drie relaties: publiek, collectief 
en privaat. Je moet in de anonimiteit van een publieke ruimte 
kunnen opgaan, maar je hebt ook nood aan een ontmoetings-
plek voor vrienden, buren en kennissen, en ten slotte moet je 
je in een private omgeving kunnen terugtrekken. Het ontstaan 
van een virtuele ruimte bedreigt dit evenwicht. Het internet 
heeft geen ruimtelijkheid. Ik kan in mijn slaapkamer anoniem 
een publiek gesprek voeren. Mensen doen online uitspraken 
die ze in een live-uitwisseling nooit zouden durven herhalen. 
Ik denk dat die virtuele omgeving een psychologische verwar-
ring schept die wij nu nog niet kunnen inschatten. 
 Ik zie voor architectuur een belangrijke rol weggelegd om 
die drie schalen opnieuw ruimtelijk te vertalen. In die zin is 
architectuur de kunst van het bouwen van de ontmoeting. 
Vandaag wordt een groot deel van het publieke domein door 
auto’s ingenomen. Daardoor gaat veel publieke ontmoetings-
ruimte verloren. De collectieve ontmoetingsruimte – de plek 
waar je de mensen tegenkomt die je kent – wordt traditioneel 
gezien als een dorpse kwaliteit, die ook in veel verkavelingen 
aanwezig is. De angst voor de stad is in feite de angst voor 
het verlies van die collectieve ruimte. Als je collectieve ruimte 
maakt in nieuwe stadsprojecten, en ervoor zorgt dat mensen 
ook toegang hebben tot kwaliteitsvolle publieke ruimte en 
deze kunnen beschouwen als een deel van hun woonmilieu, 
dan wordt wonen in de stad of in verstedelijkte gebieden 
opnieuw aantrekkelijk. Dat is de toekomst.
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