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Het is bekend dat er sinds geruime tijd op 
een andere manier wordt omgegaan met 
de realisatie van publieke gebouwen en 
infrastructuur. Na de Tweede Wereldoorlog 
zijn er lang geen grenzen geweest aan de 
financiële euforie en de alles-is-mogelijk-
sfeer rond de verwezenlijking van groot-
schalige publieke projecten. In de crisistijd 
van de jaren 1970 kwam echter de omme-
keer. Margaret Thatchers regering was de 
eerste die ervoor zorgde dat de inbreng van 
private middelen aangegrepen kon worden 
om publieke projecten te verwezenlijken. De 
PPS (Publiek-Private Samenwerking) werd 
uitgeroepen tot een eureka-vondst om wat 
de overheid niet verder kon ophalen, toch 
via private middelen te verzamelen. Maar 
vrij snel bleek het geen sinecure te zijn om 
tot efficiënte en duurzame resultaten te 
komen, zeker niet in een land als België dat 
in de laatste decennia een uitverkoop heeft 
gezien van zijn grootkapitaal en dat zelfs de 
werkplekken voor zijn eigen ambtenaren 
via een huur- en/of leasingoperatie diende 
veilig te stellen.
PPS is het gouden ei van investeerders en 
beleidsmakers, die van elkaars goodwill 
gebruik maken om enerzijds winstmarges te 
genereren en anderzijds politieke blazoenen 
op te poetsen. Door de verdeling in regionale 
gemeenschappen, met soms heel verschil-
lende belangen en economische mogelijkhe-
den, is het succes van PPS in België echter 
geen makkelijk te plaatsen fenomeen. De 
connectie tussen politiek en markt zorgt 
ervoor dat veel betrokkenen hun lippen op 
elkaar houden als men hun vraagt naar een 
kritische bespiegeling omtrent PPS-proce-
dures. En dan hebben we het nog niet over 
de onzekerheid die gepaard gaat met de 
verwezenlijking van een dergelijk project. 

De investeerder moet over voldoende 
‘financiële massa’ beschikken; de ontwer-
pers moeten een robuuste bureauorganisatie 
hebben; het totale bouwteam kan zich enkel 
aanbieden in een doorgedreven coherentie 
in alle gevraagde disciplines – conditio sine 
qua non om geselecteerd te worden voor 
deze procedures.
Eerst kenden we een tijd van grote projecten 
die gemodelleerd werden op de voorkeu-
ren van diegenen die de politieke relaties 
bezaten. Daarna kwam de periode van 
de ‘verstandshuwelijken’ (lees: tijdelijke 
verenigingen) met teams die het grootste 
potentieel bezaten inzake (inter)nationale 
samenwerking. Volgt nu een periode van 
‘slimme combines’ waarin de architect vaak 
ondergeschikt is aan de andere teamleden: 
investeerders, aannemers, ingenieurs… 
Het reduceert de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van de architect tot een 
minimum, met alle gevolgen van dien voor 
de gebouwde én niet bebouwde ruimte. 
Vandaag worden via deze modaliteiten wel 
programma’s zoals ‘Scholen van Morgen’, 
autosnelwegen met bijbehorende ingeni-
eursconstructies, etc. gebouwd, en dat via 
een diversiteit aan mogelijkheden, gaande 
van DB (Design & Build) tot DBFM-proce-
dures waarin zelfs de financiering en het 
onderhoud van gebouwen worden opgeno-
men. Maar er is nauwelijks een berekening 
voorhanden van de impact van deze projec-
ten 30 jaar na oplevering. Het is nochtans 
dan dat de echte (onderhouds)kosten zich 
zullen voordoen. Wat heeft de toekomst nog 
in petto voor de volgende generaties, op het 
moment dat de verantwoordelijkheid voor 
deze projecten volledig wordt overgedragen 
aan de gemeenschap? Alles lijkt anno 2014 in 
kannen en kruiken, maar is dat wel zo?

Christian Kieckens
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Intussen hebben 
we de kans 
op een ideale 
verstandhouding, 
ook al is ze niet 
zonder risico’s, 
gemist.” [Olivier Bastin over PPS]
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van een geïntegreerde projectdefinitie en het 
maken van gedeelde keuzes zijn nochtans 
dwingende voorwaarden voor een succes-
vol traject. Bij de A11 is er een constructief 
traject afgelegd op dit vlak. Jammer genoeg 
worden de geleerde lessen amper gebruikt 
in volgende projecten. Ik zie de A11 als een 
eerste stap in de goede richting. Als de inzet 
van PPS het creëren van ‘meerwaarde’ is, 
dan is het belangrijk dat daar ruimte voor 
gemaakt wordt.
chris poulissen Hoe maak je die ruimte? 
stephan van den langenberg Ze situ-
eert zich vaak op de raakvlakken tussen de 
verschillende beleidsdomeinen. De typische 
sectorale reflex is dus nefast in die zoektocht. 
Een infrastructuurproject is nog te vanzelf-
sprekend een AWV-project (Agentschap 
Wegen en Verkeer, nvdr), en de andere 
beleidsdomeinen zijn dan automatisch de 
verliezers. Van die logica moeten we af, om 
te evolueren naar een gemeenschappelijk 
project waar iedereen de hoofdeisen samen 
definieert en mee bewaakt.
koen thys Als je van bij de start een ver-
bintenis wil creëren, moet je als overheid 
een totaalvisie ontwikkelen met alle spelers. 
Maar daar knelt het schoentje. Bij AWV 
bestaat ze eigenlijk alleen op projectniveau. 
Dus is het steeds opnieuw vanaf nul begin-
nen. Bij AWV West-Vlaanderen hebben we 
een totaalvisie ontwikkeld voor de A11, maar 
mijn collega’s van Oost-Vlaanderen zijn met 
een ander project bezig en gaan dat weer op 
hun eigen manier aanpakken.
chris poulissen Het dossier van de A11 was 
ongelooflijk gedetailleerd uitgewerkt, maar 
toch lag niet alles vast en liet de opdrachtge-
ver steeds ruimte voor dialoog. Is het succes 
van de A11 gekoppeld aan het dossier of aan 
de cultuur, dat wil zeggen de houding en de 
ervaring van de deelnemers?
jo roelants Bij het A11-dossier lag alles 

vragen stellen en opmerkingen formuleren, 
die dan door PMV werden doorgespeeld 
naar de belanghebbenden. Zo ontstond er 
een onrechtstreeks interactie.
ralph kieft Met het projectteam hebben 
we een vrij intensief traject van ontwerpend 
onderzoek gelopen. Wekelijks kwamen 
we samen in een ‘kernteam ontwerp’, met 
daarin de aannemers, het studiebureau 
Grontmij voor de ingenieurswerkzaamhe-
den, de ontwerpteams van Zwarts & Jansma 
Architecten voor de architectuur en Bureau 
Bas Smets voor het landschap, bijgestaan 
door een aantal experts. Het vertrekpunt 
was een goede landschappelijke integra-
tie voor het project. De polders hebben 
een heel kenmerkend landschap dat zich 
duidelijk aftekent met open vlaktes en hoge 
bomenrijen die de infrastructuur begeleiden. 
We hebben getracht dat landschap zo min 
mogelijk te verstoren en waar mogelijk zelfs 
te versterken. ‘Structurerend landschaps-
ontwerp’ hebben we dat genoemd: werken 
vanuit de structuur van het landschap en 
die ontleden en terugbrengen naar een 
aantal bouwstenen voor het project. Daarbij 
hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken 
van de voorstudie door Arcadis en Technum. 
Er is heel ver en gedetailleerd ingegaan op 
het referentieontwerp, met een duidelijke 
visie tot gevolg. Die voorkennis helpt je de 
opdracht te overstijgen.
chris poulissen De TV Arcadis-Technum 
heeft een intensief voortraject gelopen, 
maar ook het gehele proces begeleid. Hoe 
heeft u dat ervaren?
stephan van den langenberg Het begrip 
‘collectieve meerwaarde’ maakt algemeen 
nog onvoldoende deel uit van het denkka-
der van de publieke sector in Vlaanderen. 
De cultuur van het sectoraal compenseren 
van vermeende negatieve effecten blijft de 
meest gangbare praktijk. Het formuleren 

De eerste workshop focuste op ‘inte-
grale meerwaarde’ en ontwerpkwaliteit bij 
infrastructuurprojecten. Het PPS-project 
voor de A11, die de haven van Zeebrugge 
ontsluit, werd er tegen het licht gehou-
den als voorbeeld van een nieuwe aanpak. 
(e p. 46) Chris Poulissen, als externe expert 
betrokken bij het colloquium, ging in debat 
met de hoofdrolspelers. Koen Thys is de 
projectleider bij het Agentschap Wegen en 
Verkeer. Wouter Casteels (PMV) volgde op 
vanuit Via-Invest. De studiebureaus Arcadis 
en Technum (Stephan Van Den Langenberg 
en Peter Cosyn) maakten een referentieont-
werp en begeleidden het selectietraject waar 
uiteindelijk het consortium Via A11 rond o.a. 
Jan De Nul (Jo Roelants), Zwarts & Jansma 
Architecten (Ralph Kieft) en Bureau Bas 
Smets uit voortkwam.

wouter casteels Met de A11 wilden we 
een trendbreuk maken in hoe offertes 
beoordeeld worden. Vroeger gebeurde 
dat nogal mathematisch, terwijl bij de A11 
‘integrale kwaliteit’ een gunningscriterium 
was, zonder dit in de gunningsleidraad 
verder exhaustief op te delen en te kwanti-
ficeren. De vrijheid van de deelnemers was 
enerzijds heel groot, anderzijds hadden de 
beoordelaars ook de vrijheid om verschil-
lende aspecten van offertes tegen elkaar af 
te wegen. Die integrale aanpak werd ook 
bewerkstelligd in het aanloopproces. Bij 
het opstellen van het bestek stonden we 
constant in dialoog met de verschillende 
belanghebbenden en administraties, om 
individueel, bilateraal en in groep beslissin-
gen te nemen. Zo zat iedereen ongeveer op 
één lijn voor we naar de markt trokken. Ik 
denk dat de eerste stap naar integrale, hoog-
waardige kwaliteit daar gezet is. De tweede 
stap hangt dan af van wat de kandidaat met 
die vrijheid doet. De deelnemers konden 
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PPS
Op 2 december organiseerden het Team Vlaams Bouwmeester, 
het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Participatie maatschappij 
Vlaanderen (PMV) een colloquium over ruimtelijke en maat-
schappelijke winsten bij PPS. Dat colloquium werd samen met 
het PPS-onderzoeksteam van de UAntwerpen (Koen Verhoest 
en Tom Willems), Tom Coppens (UAntwerpen) en Joris Voets 
(UGent), voorbereid door een brede bevraging in het PPS-veld en 
tijdens twee workshops. Na het samenbrengen van standpunten 
en belangen van verschillende kernspelers, zullen de vergaarde 
inzichten hun weg vinden naar concrete beleids- of praktijkaan-
bevelingen voor de Vlaamse PPS-praktijk.
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Er is heel ver en gedetailleerd ingegaan op 
het referentieontwerp, met een duidelijke 
visie tot gevolg. Die voorkennis helpt je de 
opdracht te overstijgen. [ralph kieft]
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Je zal er nooit in slagen om kwaliteit 
volledig te definiëren in een eisenpakket, 
omdat je net wil dat er vanuit de markt een 
aantal ideeën naar boven komen waar je 
zelf niet aan gedacht had. [peter cosyn]

A11 Brugge
opgave ‘Missing Link’ tussen Brugge en 

Westkapelle: een betere verbinding tussen de 

haven van Zeebrugge en het binnenland. De A11 

zorgt voor nieuwe lokale verbindingen voor auto- 

en fietsverkeer tussen de verschillende polderdor-

pen en vlot verkeer naar de kust.

opdrachtgever Vlaams Gewest vertegenwoor-

digd door Agentschap Wegen en Verkeer

opdrachtnemer private
project vennootschap ‘Via A11’ tussen
• consortium ‘Via Brugge’: de private partijen 

DG Infra+, Inframan, Ondernemingen Jan De 

Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aswebo, 

Aclagro en Franki Construct

• ‘Via-Invest’: een samenwerkingsverband

tussen AWV en ParticipatieMaatschappij 

Vlaanderen (PMV)

ontwerpteam Bureau Bas Smets (landschap-

sontwerp), Zwarts & Jansma Architecten 

(infrastructuurontwerp), Grontmij (interdiscipli-

nair studiebureau), De Nul (aannemer uitvoering 

en onderhoud), M. Schlaigh en J. Maertens 

(experten)

www.A11verbindt.be

op het eerste gezicht inderdaad vast, 
maar gaandeweg is tijdens het overleg een 
leerproces ontstaan. Er werden ons enorme 
vrijheden gegund, waardoor wij onze 
uitvoeringsmethodes en onze ervaring rond 
design, uitvoering en onderhoud konden 
ontplooien. Het referentieontwerp vormde 
daarbij een noodzakelijk ijkpunt voor de 
ruimtelijke kwaliteit van het ontwerpvoor-
stel. Het aanbiedingsontwerp kan hierop 
dan zoveel mogelijk meerwaarde creëren.
chris poulissen Hoe zit het met de inte-
grale benadering tijdens de uitvoering? 
Komen de ontwerpers daar nog aan te pas?
jo roelants Als het project gegund is, rijst 
inderdaad de vraag naar de plaats van de 
architect in het verdere proces. Want wat de 
rol van de architect betreft, bestaat er enkel 
een wettelijk kader voor gebouwen. Bij 
de A11 willen we de hoge kwaliteit die we 
vooropgesteld hebben, aanhouden. Van een 
voorontwerp gaan we naar een definitief 
ontwerp en naar een uitvoeringsontwerp, 
waarbij nog heel wat input van leveranciers 
verwerkt moet worden. Bovendien evolu-
eren de markt en de inzichten. We kiezen 
er dan ook voor onze ontwerpers overal 
bij te betrekken.
ralph kieft Op het moment dat je het 
aanbiedingsontwerp indient, ben je nog 
niet eens in de helft. Na gunning heb je 
een heel lange fase van detailontwerp waar 
enorm veel factoren en partijen invloed op 
hebben. Als je dat niet mee uitwerkt, wordt 
kwaliteitsbewaking moeilijk. Er wordt dan 
al gauw teruggegrepen op snelle en gekende 
oplossingen, wat innovatie in de weg staat. 

Het continu opvolgen van de ruimtelijke 
kwaliteit door de architect en de land-
schapsarchitect tot aan de oplevering zou als 
eis moeten worden opgenomen. Ik denk dat 
dat in Nederland goed gebeurt: Rijkswater-
staat stelt zijn eisen, en vervolgens neemt 
iedere marktpartij een architect onder de 
arm om die verder uit te werken.
chris poulissen Er wordt dikwijls gesteld 
dat beeld- en ruimtelijke kwaliteit ‘subjec-
tief gedoe’ zijn, maar kwaliteit kan evengoed 
uitgedrukt worden in een eisenpakket. Als je 
die eisen opvolgt, kom je dus met 99% kans 
uit bij een kwalitatief hoogstaand ontwerp?
peter cosyn De som van alle eisen is nooit 
het geheel. Er is nog altijd nood aan iemand 
die ervoor zorgt dat de doelstellingen van 
de opdrachtgever bereikt worden – en 
daarin ligt de waarde van een ontwerper of 
een regisseur. Maar je zal er nooit in slagen 
om kwaliteit volledig te definiëren in een 
eisenpakket. En al zeker niet in PPS, omdat 
je net wil dat er vanuit de markt een aantal 
ideeën naar boven komen waar je zelf niet 
aan gedacht had. Het is een attitudepro-
ces waar we met alle marktpartijen door 
moeten, zowel ontwerpers, aannemers, als 
opdrachtgevers. 
stephan van den langenberg We hebben 
het belang en de mogelijkheden van het 
proces tot op heden zwaar onderschat. Je 
moet niet vastleggen hoe alles precies moet 
verlopen. We moeten het proces durven 
wegen en aan de aanbieders zeggen: “Verras 
ons niet alleen op inhoudelijk vlak, maar 
ook met hoe je wil samenwerken.” Procesbe-
heer wordt nog steeds te klassiek benaderd 

als: “Leg eens uit hoe je met ‘system-en-
gineering’ zult werken.” Bij de A11 zaten 
we plots in een situatie waarbij heel veel 
vrijheidsgraden werden geboden, waar iets 
mee gedaan werd, en waar we mee verder 
moeten. Dat is een zoektocht, en mijn gevoel 
zegt me dat we meer richting gunningscri-
teria moeten gaan. Tracht de aanbieders een 
voorstel te laten uitwerken voor het proces, 
dat vervolgens mee geëvalueerd wordt.

links
De dominante 
landschappelijke 
lijn van de N49 
met bomencorridor 
overheerst het beeld 
van verkeerswisselaar 
N49-A11

rechts
De verhoogde ligging 
maakt het mogelijk 
fietspad en polder-
landschap door de 
rotonde N49-N376 
Westkapelle heen
te trekken©
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De tweede workshop boog zich over PPS bij 
gebiedsontwikkelingsprojecten met func-
tievervlechting. Drie voorbeeldprojecten 
werden met elkaar geconfronteerd. Project-
ontwikkelaar Tondelier Development (Bruno 
Terryn) transformeert de Tondeliersite in de 
Gentse Rabotwijk tot een sociale en duur-
zame woonwijk met publieke voorzieningen, 
een park, een crèche en kantoorruimte. Bart 
Timmerman begeleidt vanuit de stad. In het 
project SLIM Turnhout wordt de stations-
omgeving van Turnhout omgevormd tot een 
nieuwe buurt gericht op ‘slim’ wonen en 
werken. PMV (Philip Borremans) helpt de stad 
en private ontwikkelaar Hecta om het project 
te begeleiden. Het InterGenerationeel project 
LinkerOever (IGLO) geeft de wijk Europark in 
Antwerpen een grondige facelift om sociale 
samenhang tussen de verschillende gene-
raties en culturen te bevorderen via nieuwe 
infrastructuur voor wonen, zorg, cultuur en 
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maatschappelijke ontplooiing. Tom Coppens 
stuurde het proces voor de stad. Steven Van 
Garsse, directeur van het Vlaams Kenniscen-
trum PPS, modereerde een gesprek dat ingaat 
op de instrumenten om de ambities tijdens de 
uitvoering hoog te houden.

steven van garsse Wijzigingen en evo-
luties in langlopende PPS-projecten zijn 
onvermijdelijk. Hoe zorg je ervoor dat het 
draagvlak voor die projecten 10 tot 15 jaar 
lang behouden kan blijven? En hoe ga je in 
de contracten om met die lange looptijden?
philip borremans Je moet van het begin 
af aan beseffen dat een masterplan flexibel 
moet zijn. Bij SLIM Turnhout ontstonden er 
echter gelijklopende belangen doordat de 
publieke en de private partners een relatief 
evenwichtige vennootschap aangingen, en 
doordat de besluitvorming zowel in de ven-
nootschap als binnen het stadscollege moet 

IGLO Antwerpen
opgave Het InterGenerationeel 

project LinkerOever (IGLO) wil de 

sociale samenhang tussen ver-

schillende generaties en culturen 

in de wijk Europark bevorderen 

met een nieuwe sociale infrastruc-

tuur van woningen, zorg, cultuur, 

onderwijs en opvang.

publieke partner

Stad Antwerpen, Zorgbedrijf, 

Woonhaven

projectregie AG Stadsplanning, 

Stedelijk bedrijf Samen Leven 

private partner Schelde Senior 

Invest (Kairos-Interbuild) 

ontwerpteam Technum (mas-

terplan), architecten de vylder 

vinck taillieu, De Smet Vermeulen 

architecten, Tom Thys architecten

Meerwaardegaranties
bij realisatie
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gebeuren. In PPS neigt de natuurlijke reflex 
van de private partner vaak naar de eco-
nomische rentabiliteit, die van de publieke 
partner naar maatschappelijke meerwaarde. 
Ik ben ervan overtuigd dat die twee kunnen 
samenlopen. Als de behoeften wijzigen dan 
wordt dat door beide partijen opgevangen, 
zowel de lasten als de lusten. Ik reken erop 
dat we dat zo kunnen houden.
bruno terryn Veranderingen komen 
er sowieso, door de markt. Bij Tondelier 
moeten we nu al addenda schrijven voor de 
contracten, en dus moeten de juristen weer 
van stal gehaald worden. Vervelend is dat. 
Het zou goed zijn om op een meer flexi-
bele manier te mogen werken. Een goede 
voorbereiding en een sterke omkadering 
zijn natuurlijk belangrijk, maar moet elke 
wijziging in het parcours hetzelfde stra-
mien van afspraken volgen? Dat is wel zeer 
intensief, en het legt een administratieve last 
op het project.
tom coppens In het begin van een project 
zijn de marges om de contracten aan te 
passen nog vrij groot. Zodra je in realisa-
tiefase zit, worden de marges veel kleiner, 
omdat dan elke verandering sterke financi-
ele implicaties heeft. De publieke regie blijft 

daarom ook in die realisatiefase en in de 
beheerfase noodzakelijk. De mensen die tot 
het ontwerp komen, zijn vaak niet degenen 
die het project begeleiden in die twee latere 
fasen. Ik wil dus zeker pleiten voor een 
continuïteit in de projectregie.
steven van garsse Worden de ambities in 
de loop der tijd niet weggevreten?
bruno terryn Dat is een reëel risico. De 
continuïteit van de betrokken mensen is 
heel belangrijk. Ik ben al lang bij Tondelier 
betrokken, en aan stadszijde is de schepen 
er gelukkig ook bij vanaf het begin. We 
delen dus een historisch gevoel van die 
ambities. Intussen zijn er wel nieuwe 
mensen bijgekomen, en daar zitten die 
ambities niet verankerd. 
philip borremans Ons contractueel kader is 
bijzonder beperkt en bestaat uit drie docu-
menten. Een aandeelhoudersovereenkomst 
met drie partijen, de statuten van de ven-
nootschap, en een optieovereenkomst om de 
grond in de vennootschap te krijgen. Dat is 
het. Er is een ‘businessplan’ opgemaakt dat 
een evenwaardige rentabiliteit moet opleve-
ren voor de publieke en de private partner. 
Als een van de partners vraagt om expliciet 
boven of onder een bepaalde marktconfor-

miteit te mogen gaan, dan zal die partner daar 
de prijs voor betalen. Dat is de enige afspraak 
die we hebben moeten maken.
steven van garsse Je vangt wijzigingen op 
door te werken aan bepaalde rentabiliteitsei-
sen, wat natuurlijk ook impliceert dat als die 
niet gehaald worden, er ergens anders opoffe-
ringen moeten gebeuren.
philip borremans Je doet er natuurlijk alles 
aan om die eisen aan te houden. Je kan ze ook 
overstijgen; verkoopprijzen kunnen stijgen. 
De stad deelt dan mee in de opbrengsten – 
een echte win-winsituatie. Maar als je op een 
bepaald moment ergens meer uitgaven krijgt, 
dan probeer je dat inderdaad te compenseren 
met meer inkomsten. Momenteel discussiëren 
we over de financiering van een warmte-
net. Dat was in het eerste businessplan niet 
opgenomen, maar vandaag zijn de geesten 
rijp om te onderzoeken of dat een economisch 
rendabel model is. Is dat zo, dan kunnen de 
partners daar instappen. Is het dat niet, dan 
zullen we moeten trachten het deels gesub-
sidieerd te krijgen. We kijken allemaal door 
dezelfde belangenbril naar het dossier. En dat 
heb je minder in een zwaar contractueel kader 
waar je, zelfs als partner, altijd aan deze of 
gene zijde van dat contract staat.
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steven van garsse Hoe zorg je 
voor de kwaliteitscontrole van de 
ruimtelijke ontwikkeling?
philip borremans Het masterplan is 
opgemaakt door B-Architecten, samen met 
het Nederlandse Bureau B+B. B-Architecten 
maakt niet het ontwerp van de gebouwen, 
op eentje na, maar houdt de kwaliteitscon-
trole over het hele project. Zo wordt het 
masterplan bewust verankerd. Het openbaar 
domein wordt ingericht door Bureau B+B, om 
ook daar de continuïteit van het masterplan 
te behouden.
bart timmerman Bij Tondelier is de pri-
vépartner de kapitein op het schip. Dit vanuit 
een financiële logica; hij wil uiteraard zo snel 
mogelijk beginnen verkopen. Wij vertegen-
woordigen als stad een andere dynamiek. 
Het bewaken van het kwaliteitsniveau doen 
wij vooral, door de ambities van het project 
voldoende onder de aandacht te houden.
steven van garsse En hebben jullie daar 
instrumenten voor? Gebruiken jullie het 
contract bijvoorbeeld?
bart timmerman We gebruiken het 
contract, maar ook en vooral de duurzaam-
heidsmeter. De ambities zijn daarin zeer 
breed en duidelijk geformuleerd, en op 
gepaste momenten wordt de duurzaam-
heidsmeter geactualiseerd.
steven van garsse Dus jullie hebben 
een instrument ingeschakeld dat er 
sowieso voor zorgt dat de grote doelstel-
lingen gerespecteerd worden, zonder een 

zekere marge te verliezen?
bart timmerman Ja. En dat vraagt een 
arbeidsintensieve manier van werken. Het 
realiseren van de ambities dreigt weleens 
ondergesneeuwd te raken.
steven van garsse Wie waakt er in 
Turnhout over het publieke belang en de 
realisatie van de grote ambities? Is dat de 
stad? Is dat de kwaliteitskamer? 
philip borremans De publieke ambities 
worden uiteraard door de publieke kant 
bewaakt, dat lijkt me duidelijk. De trekker 
van het project is de private partner, die 
de meerderheid van de gronden bezit en 
de meerderheid van de aandelen van de 
vennootschap. Maar op bepaalde domeinen 
is de taakverdeling duidelijk: de stad speelt 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in de onder-
handelingen met het sociaal verhuurkantoor 
of met de lokale huisvestingsmaatschappij.
tom coppens Ik denk dat het van project 
tot project afhangt. In het IGLO-project was 

de publieke partij eerder de trekker omdat 
er een enorme coördinatie nodig was tussen 
de publieke bouwheren en het private 
project. Het project was eigenlijk onderdeel 
van een groter schema dat publiek werd 
aangestuurd. Het was dus logisch dat de 
publieke sector een stuk de voortgang pro-
beerde te bepalen.
philip borremans Het is voor die rol dat 
Turnhout PMV heeft aangetrokken. De stad 
Turnhout is bij PMV komen aankloppen 
voor bijstand, omdat ze een minderheid 
van de gronden bezat en eigenlijk verplicht 
was om met de private partner in zee te 
gaan. Ze had er wel vertrouwen in, maar 
wist niet goed hoe eraan te beginnen. Dus 
vroeg ze ons als een soort go-between. PMV 
is een publieke partij die privaat denkt, en 
die twee tracht te verzoenen. Tot op heden 
lukt dat wonderwel en versnelt dat ook het 
proces in plaats van het af te remmen.
steven van garsse Jullie projecten mikken 

SLIM Turnhout
opgave De nieuwe wijk SLIM Turnhout, het 

voormalig industrieel terrein achter het station, 

wordt een autoluwe omgeving met diverse 

types woningen, kantoren, zorginfrastructuur 

en ruimte voor horeca en winkels.

publieke partners Stad Turnhout, PMV

private partner Hecta

ontwerpteam B-Architecten,

Bureau B+B 

www.slimturnhout.be
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De private partner wil geld 
verdienen, en de publieke partner wil 
maatschappelijke behoeften invullen. 
Ik ben ervan overtuigd dat die twee 
kunnen samenlopen. [philip borremans]
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bewust op functievervlechting? In hoeverre 
is de private partner geïnteresseerd om 
daarin te investeren? Wordt die functiever-
vlechting in het contract vastgelegd?
bruno terryn Dat is in het contract vastge-
legd, ja. Volgens de wedstrijdvoorschriften 
hadden we de functies veel meer kunnen 
concentreren, maar we hebben bewust voor 
een optimale spreiding gekozen. In de resi-
dentiële parken die we verkopen, geloven 
we in een zekere graad van levendigheid. 
Mensen willen niet in een slaapwijk wonen, 
ze appreciëren een horecazaak in de buurt, 
of een kantoor waar overdag gewerkt wordt. 
Daar is wel densiteit voor nodig. Dat is iets 
waar wij constant op gehamerd hebben bij 
de stad; we hebben echt de uiterste grenzen 
van het RUP opgezocht. Toch hebben we 
misschien niet helemaal gekregen wat we 
wilden. Ik vind het jammer dat we geen 
zorgcomponent hebben opgenomen in 

Tondelier. Maar door de subsidiëring brengt 
dat veel onzekerheden met zich mee voor de 
realisatie. Met Onroerend Erfgoed hebben 
we bijvoorbeeld een plan opgemaakt voor 
het behoud van de twee gashouders op de 
site. Dat zijn prachtige constructies, maar 
we weten nog steeds niet wanneer die 
zullen gerenoveerd kunnen worden. De 
subsidie komt er zeker, maar we weten niet 
wanneer…
tom coppens Wanneer dergelijke plannen 
worden opgemaakt, worden er heel weinig 
risicoanalyses gemaakt en strategieën uitge-
zet om met die risico’s om te gaan. Eigenlijk 
zou dat steevast moeten gebeuren voor 
complexe projecten waarin je heel afhanke-
lijk bent van externe factoren. Als je die niet 
in beeld hebt voordat je eraan begint, neem 
je een onverantwoord risico.

Tondelier Gent
opgave Het project Tondelier transformeert een 

voormalig 19e-eeuws industrieterrein tot een 

nieuwe stadswijk midden in de Rabotwijk van 

Gent. Het project bestaat uit vier bouwblokken 

met 530 verschillende woningen. Het project ver-

rijkt de buurt met sport, handels- en dienstfaci-

liteiten, een crèche en jeugdlokalen. In de Nieuwe 

Molens is, naast 51 woongelegenheden, ruimte 

voorzien voor kantoren en horeca, met zicht op 

het park en de Gashouders. De 2,5 ha groenvoor-

zieningen omvatten onder meer 2 parken, een 

binnenpark en een uitbreiding van het Rabotpark.

publieke partners Stad Gent, VMSW, OVAM, 

Agentschap Onroerend Erfgoed, departement 

RWO, vzw’s Samenlevingsopbouw en Fou de 

Coudre (partners tijdelijke invullingen) en 

Klankbordgroep (vertegenwoordiging van de 

buurtpartners)

private partner Tondelier Development 

(Aclagro, Koramic Real Estate) 

ontwerpteam architecten RAPP+RAPP, Evr-

Architecten, Eddy Vanzieleghem Architecten, 

ONO-architectuur, Verdickt & Verdickt archi-

tecten, BLAF architecten, De Smet Vermeulen 

architecten, Office Kersten Geers David Van 

Severen landschapsarchitect Denis Dujardin

duurzaamheidsmeter Gent Milieudienst Stad Gent, 

Evr-Architecten, SumResearch, Daidalos Peutz

www.tondelier.be

Zodra je in realisatiefase zit, 
worden de marges om de contracten 
aan te passen kleiner. Publieke 
regie blijft daarom noodzakelijk.
[tom coppens]


