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A+ Ook al zijn hun opdrachten en
hun functies verschillend, de naam
Bouwmeester of Maître Architecte is
geleidelijk in de woordenschat van de drie
genodigden binnengedrongen. De naam is
zonder twijfel veelzeggend, door zijn anachronisme. In de 17e eeuw was de bouwmeester de echte architect van de stad
of de staat, zegt Peter Swinnen terloops.
Dat helpt bij de communicatie, maar stemt
toch niet overeen met de realiteit want,
zoals bOb Van Reeth in een woordspeling
verduidelijkte, ‘de bouwmeester bouwt
niet’. Integendeel, hij is er om de projecten
van de anderen – andere opdrachtgevers,
andere architecten – te laten uitvoeren.
chantal dassonville Net daarin ligt het
verschil tussen een bouwcoördinator zoals
de bouwmeester, en een bouwheer, wat
ik ben. Als ambtenaar maak ik integraal

deel uit van de structuur die bouwt. Dat
betekent rechtstreeks verantwoordelijk
zijn om een project te doen slagen, vanaf
de organisatie van de aanbesteding tot de
definitieve opdracht. Het is een lang en
volledig proces. Met enkel de follow-up van
de wedstrijd blijft het gevoel bestaan dat er
een dimensie ontbreekt aan de functie, want
eens de opdracht geplaatst is, is het werk
afgesloten. Een project, en de garantie van
de kwaliteit ervan, is echter niet beperkt tot
de wedstrijdfase, nadien kan het nog enorm
veranderen en aangepast worden.
peter swinnen Om aan dit gebrek tegemoet
te komen, stelt de dienst van de Vlaams
Bouwmeester sinds kort – tijdens de wedstrijd – het ‘externe’ jurylid, een deskundige, voor om een vorm van follow-up te
verzekeren tot aan de bouwvergunning. Een
vorm van responsabilisering van het jurylid,

maar ook een feitelijke uitbreiding van het
bereik van de dienst van de Bouwmeester,
waardoor het mogelijk wordt de evolutie van
het project te begeleiden eens het in handen
is van de bouwheer.
A+ Invloed uitoefenen op de kwaliteit van
het project staat centraal in de functie van
een Bouwmeester. En de kunst bestaat er
voor hem in die invloed uit te oefenen zonder zich te veel op te dringen in het proces.
Zich niet opdringen in de selectiefase van
de teams die uitgenodigd worden voor de
wedstrijd en ook niet in de keuze van de
laureaat. Elk van de drie diensten heeft
zijn eigen tradities. De Cellule Architecture
van de Federatie Wallonië-Brussel maakt
afzonderlijk een kwalitatieve selectie aan
de hand van het dossier voor elk project dat
gelanceerd wordt. De dienst van de Vlaams
Bouwmeester beschikt over de procedure
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ateliers van
openbare
dienst
Een tafel en vier stoelen, meer staat er niet in
de onbevlekte ruimte van een vroegere winkel
in de rotonde van de Ravensteingalerij. Net wat
nodig is om een allereerste activiteit te organiseren in wat nu het Atelier van de Vlaams
Bouwmeester is. Peter Swinnen nodigde er de
twee andere mensen uit die verbonden zijn aan
de organisatie van overheidsopdrachten voor
architectuur en stedenbouw op het niveau van
de gemeenschappen en gewesten in België.
Chantal Dassonville, afgevaardigd bouwheer
voor het ministerie van de Federatie WalloniëBrussel, en Olivier Bastin, Bouwmeester voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, komen er
over hun vak praten.
van de Open Oproep, waar de oproep tot
kandidaturen twee keer per jaar gegroepeerd gebeurt en een bureau interesse
kan tonen voor verschillende aanbestedingen tegelijkertijd. Door deze procedures raakten de bureaus zeker vertrouwd
met openbare opdrachten, maar, zo stelt
Olivier Bastin vast, veel architecten vallen
er nog buiten.
peter swinnen De procedure van de Open
Oproep is echt open en inclusief. Het feit
dat de oproepen per pakket gepubliceerd
worden, creëert een kritische massa van
projecten en kandidaten. Meer dan 1.200
portfolio’s vullen de rekken van onze dienst,
die voor elke aanbesteding tien teams
voorstelt aan de bouwheer, die er dan vijf
uit kiest. Met een constante mix tussen een
‘challenger‘, een bureau waarvan de ervaring a priori met de opdracht overeenkomt,

een buitenlands ontwerper en minstens
twee teams waarvoor het programma volledig nieuw is. Sommige zijn trouwens zeer
verbaasd dat ze geselecteerd zijn.
A+ Deze kritische massa beschikt over
legitimiteit bij de architecten, omdat ze
het risico van subjectiviteit in de selectie verkleint. Ze is ook belangrijk bij de
overheden. Het systematisch beroep doen
op de dienst van de Bouwmeester of de
Cellule Architecture voor de projecten van
de gefedereerde instellingen gebeurt op
vrijwillige basis voor de gemeenten. Peter
Swinnen noemt ze trouwens zijn klanten,
aan wie hij zijn nut moet bewijzen en zijn
legitimiteit moet rechtvaardigen. Volgens
hem is het belangrijk een reflectieproces in
te voeren, het gevoel dat de Open Oproep
echt de dingen gemakkelijker kan maken.
De portfolio’s die aan de Bouwmeesters

voorgesteld worden, helpen hen om hun
ambities te formuleren en dragen dus bij
tot dit vlottere verloop. Uiteindelijk is
het werk van deze projectauteurs voor
de Bouwmeester een instrument. Deze
legitimiteit is niet evident. Net zoals
onlangs in Brussel stuit de oprichting van
een dienst Maître Architecte in Wallonië
tegen het delicate verband tussen Gewest,
Gemeenschap en grote steden. De
invoering van een minister van steden in
Wallonië in de huidige ambtsperiode wijst
op een evolutie in de mentaliteit en laat de
hypothese doorschemeren dat er rekening
wordt gehouden met architectuur als een
van de instrumenten van de ontwikkeling.
olivier bastin De legitimiteit van een
Bouwmeester is in de eerste plaats afhankelijk van de politieke wil. De Vlaams
Bouwmeester werd geïnstalleerd in een
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Het Atelier van de Vlaams Bouwmeester is een interface,
tegelijkertijd een vergader-, representatie- en expositieplaats. Het is de plek waar jury’s zullen samenkomen en
maquettes tentoongesteld kunnen worden. Het is ook een
plek die openstaat voor andere instellingen. [peter swinnen]

open
oproep

selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep
CVBA Tongershuis is een
sociale bouwmaatschappij in
Zuid-Limburg met een 1000-tal
wooneenheden. De projectzone
is gelegen op een uitloper
van het stedelijk weefsel van
de stad Tongeren. De drie
bestaande woonblokken met
acht bouwlagen, gerealiseerd
tussen 1980 en 1982, ondervinden te veel technische en
bouwfysische problemen en
moeten vervangen worden.
Tongershuis wil kwalitatieve
sociale huisvesting met behoud
van het bestaande aantal
wooneenheden op de site.

Sociale woningen, Tongeren
S333 gaat voor een stedenbouwkundig coherent verhaal in de
ambachtelijke zin. De site wordt
verrassend anders ingericht. De
half-grondgebonden woningen
krijgen een publiek domein dat
altijd is opgeladen. De variatie
in typologieën, de gezonde
leefbare sociale situatie en de
afwisseling in publieke ruimte
zijn de troeven van dit project.
www.s333.org
plaats Paquaylaan 2, Tongeren
bouwheer CVBA Tongershuis
budget 21.300.000 euro (excl.btw en ereloon)

ontwerpteams Dick van Gameren architecten |
met zicht op zee architecten & ontwerpers | Bruggink
Samenwerking | S333 Architecture + Urbanism [gunning] |
NFA (Nicolas Firket Architects)
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welbepaald politiek klimaat, waar het idee
heerste dat de architectuur iets fundamenteels kon bieden aan de samenleving. Een
idee waar de Brusselse beslissingnemers het
nog altijd moeilijk mee hebben. Maar de
legitimiteit vloeit ook voort uit de resultaten
en vindt ingang bij de gemeenten, die steeds
meer vragende partij zijn voor assistentie bij
het bouwheerschap, en ook bij de architecten nu men twee jaar na de creatie van de
functie begint in te zien dat de aanbestedingsprocedures beter verlopen.
A+ De kwaliteit van een project hangt
vooral af van de formulering ervan.
Vandaar het belang van de voorafgaande
reflectie met de bouwheer en van de gezamenlijke voorbereiding van een wedstrijdprocedure. In het tegenovergestelde geval
zal het proces niet werken. Het project
voor het megashoppingcentrum Uplace
in Machelen – nu volop in de schijnwerpers – vereiste, net zoals elk privéproject
van meer dan 10.000 m2, een advies van
de Vlaams Bouwmeester. Nochtans, wat
de reactie ook is – hier negatief –, biedt
het de promotor enkel de mogelijkheid om
zich in orde te stellen met de wet. In dit
geval had de Bouwmeester geen effect,
vandaar het idee om een soort label in te
voeren, een echte transparante indicator
van de kwaliteit van de procedure.
olivier bastin Een geïsoleerd verzoek om
advies voor dit type van project heeft geen
zin. De relevantie van de Bouwmeester
ligt in zijn bevoegdheid de juiste vragen te
stellen. In het geval van Neo, de Brusselse
concurrent van Uplace, kwam het erop aan
om in het kader van een competitie tussen
shoppingcentra duidelijk te maken dat er
voor Neo een opportuniteit was om een echt
stuk stad te creëren.
A+ Hoe groot het project ook is, de assistentie bij het bouwheerschap is afhankelijk
van de cultuur van het masterplan. Of,
zoals Peter Swinnen verduidelijkt, van de

‘master vision’ of een strategische benadering om een programma in zijn globaliteit
te begrijpen, met de verschillende actoren.
De taak wordt complexer door de ontwikkeling van de PPS en DBFM (procedures
die ontwerp, grond, financier en aannemer
combineren), waar het aantal interveniënten, zoals de financiers of de aannemers,
letterlijk explodeert. Een klassiek overlegproces werkt niet meer, het is essentieel
de regels opnieuw te bedenken.
chantal dassonville Een mogelijk spoor
is de ontkoppeling van de verschillende
facetten van de operatie. De ervaring
met de nieuwe gebouwen van een hogere
filmschool, het INSAS, was een test waar
een DBFM gestart was, met de verplichting daarna een architectuurwedstrijd te
organiseren. Uiteindelijk bleef de procedure
zonder resultaat, maar het aantal kandidaten was groot. Voor de financiële wereld is
het niet zozeer belangrijk of er al dan niet
een architecturale kwaliteit opgelegd wordt
(de honoraria van de architecten tellen in
een DBFM maar mee voor 0,05%) maar
wel de duur van de operatie, de vastzetting van kapitaal, die niet meer dan vijf
jaar mag bedragen.
A+ Er is geen architectuur als er niet over
architectuur gecommuniceerd wordt,
schreef Hans Ibelings. Dat geldt ook voor
de procedures. De overheid beschouwt de
architect nog al te vaak als een demiurg. De uiteindelijke kwaliteit van een
project is echter het resultaat van een
complexe interactie van actoren, waarbij
de Bouwmeester niet enkel het raderwerk moet begrijpen, maar er ook moet
over communiceren. Hij vervult dus een
uitgebreide pedagogische rol, vanaf de
architecturale kwesties tot de soorten
administratieve constructies. De popularisatie van de procedure van overheidsopdrachten is trouwens voor de Cellule
Architecture sterk verbonden met haar

missie van culturele begeleiding. Olivier
Bastin koos voor een onlinecartografie van
de projecten waarmee hij geconfronteerd
werd. Deze visualisering is een primeur in
Brussel, leidt tot een nieuwe lezing van de
hoofdstedelijke uitdagingen en legt het
debat een transparantie op die de hoofdstad tot dan toe niet gewoon was.
peter swinnen De Bouwmeester heeft een
publieke opdracht, de mensen moeten dus
de kans hebben om naar de Bouwmeester, en
in dit geval het Atelier, te gaan. Het Atelier
is een interface, tegelijkertijd een vergader-,
representatie- en expositieplaats. Het is de
plek waar vanaf nu de jury’s zullen samenkomen of de maquettes die op dat moment
eventueel voorgesteld worden nog een tijdje
te zien zullen zijn. Het is ook een plek die
openstaat voor andere instellingen, zoals het
VAi. Achter de vitrines van de rotonde van
de Ravensteingalerij, dé plek van dagelijkse
mobiliteit, is het Atelier een letterlijke vorm
van transparantie. De Bouwmeester is in
1999 opgericht met als opdracht de vormen te
bepalen van de ruimte waarin de ambtenaren
van de Vlaamse overheid konden werken.
Het Atelier is er een van. Het ligt dus in het
epicentrum van de rol van de Bouwmeester.
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In het Provinciehuis zijn de
centrale diensten en bestuursorganen van het Antwerps provinciebestuur gevestigd. De huidige
gebouwen zijn echter niet meer
aangepast aan de moderne noden
en het provinciebestuur wil met
architecturale middelen uitdrukking geven aan de geactualiseerde
maatschappelijke betekenis
van het provinciebestuur. Deze
nieuwe symboolwaarde zou tot
uiting moeten komen zowel in de
gebouwen als in de site en dit op
schaal van de gebouwen, de site
en de verankering van de site in
haar omgeving.

Provinciehuis, Antwerpen
Het ontwerp van Xaveer De
Geyter Architecten is het product
van coherente en onderbouwde
ontwerpbeslissingen met betrekking tot de randvoorwaarden
uit het programma van eisen:
behoud van de voorbouw,
doorwaadbaarheid van de site,
duurzaamheidsthema’s.
www.xdga.be
plaats Antwerpen
bouwheer Provincie Antwerpen
budget 73 000 000 euro
(incl. btw, excl. ereloon ontwerpteams)
ontwerpteams XDGA [gunning] |
awg architecten | Miralles Tagliabue EMBT |
Solid Objectives – Idenburg Liu |
TV T.O.P. office/1 :1 Architecture/ARUP
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