






Cover: Een folie in Park Spoor Noord



Inhoud

Evoluties in het opdrachtgeverschap 5

Jurering 21

Laureaten en genomineerden 31

Nieuwbouw 33

Sportcentrum De Boerekreek Sint-Laureins 37

Cultuurcentrum Jonkershove 47

Administratief Centrum Hoboken 53

Hergebruik / Herbestemming 59

Picanolsite Ieper 63

Stadhuis Menen 73

Administratief en Cultureel Centrum Zoersel 81

Publieke ruimte 87

Dorpskernherwaardering Nieuwkapelle 91

Fiets- en voetgangersbrug Knokke-Heist 99

Kunst in opdracht 105

Restpaviljoen Duffel 111

Stadhuis Menen 119

Fontein ‘De’ Omwenteling Ruddervoorde 127

Geïntegreerde opdracht 133

Park Spoor Noord Antwerpen 135

Overzicht ingediende projecten 149

3





Evoluties in het opdrachtgeverschap

 
In 2009 is de Prijs Bouwheer, een Prijs die uitgaat van de Vlaamse overheid en de minister van 
Bestuurszaken, aan zijn vierde editie toe. Met deze tweejaarlijkse Prijs wil de Vlaams Bouwmees-
ter hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij over-
heidsopdrachten aanmoedigen en belonen. Door deel te nemen aan de Prijs Bouwheer krijgen 
bouwheren de kans om met hun realisaties naar buiten te treden en hun expertise en engagement 
aan te tonen. De Prijs Bouwheer wil zo een erkenning zijn van opdrachtgevers die door hun door-
dachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze belang hechten aan kwaliteit. Tegelijk is de 
Prijs een uitnodiging voor bouwheren om kennis uit te wisselen en om mee te denken over het 
bouwbeleid.

De Prijs Bouwheer ligt daarmee in het verlengde van de oorspronkelijke taak van de Vlaams 
Bouwmeester. Bij de oprichting van dit instituut1 werd de Vlaams Bouwmeester geacht de Vlaam-
se overheid te begeleiden in haar rol als opdrachtgever. Ook op dat punt wilde die overheid het 
immers beter doen dan in het verleden – voor Vlaanderen bestuurlijk autonoom werd – het  
geval was geweest. Algauw kwamen echter ook allerlei lokale besturen en publieke instellingen 
als scholen bij de Bouwmeester aankloppen om steun en advies. Zij zagen dat er heel wat meer 
mogelijk en wenselijk was dan wat de courante praktijk op dat ogenblik slechts opleverde. Ze wis-
ten daarom echter nog niet welke instrumenten en methodes ze moesten inzetten om hun ver-
langen naar hoogstaande kwaliteit in architectuur en stedenbouw ook beleidsmatig te vertalen. 
Beleidsmakers worden in hun carrière immers niet zo vaak met bouwdossiers geconfronteerd. 
Ze betalen dus elke keer leergeld, tenzij ze inderdaad een beroep kunnen doen op een centraal 
aanspreekpunt dat hen de weg wijst. Zo evolueerde de Bouwmeester tot een referentiepunt en een 
autoriteit als het op belangrijke bouwdossiers van overheden aan kwam. Dat was ook zo wanneer 
de Vlaams Bouwmeester daar strikt gesproken, bijvoorbeeld bij lokale besturen of scholen, geen 
of slechts gedeeltelijke zeggenschap over had. De Vlaams Bouwmeester speelt bovendien ook een 
rol bij het beleid rond kunst in opdracht of kunst die speciaal voor publieke gebouwen gecreëerd 
wordt. Daartoe werd een speciale kunstcel opgericht. Een adviseur met een tijdelijke opdracht 
staat deze cel bij in zijn artistiek beleid. In het verleden was dat o.a. Piet Coessens, op dit ogen-
blik is dat Rolf Quaghebeur. Hoe je in dit bijzondere veld tot een goed proces en resultaat komt, is 
echter nog veel minder gemeengoed. Hier zijn, zoals verder zal blijken, de beleidsinstrumenten 
nog op punt te zetten, maar moeten de geesten ook nog rijp worden. 

Dat alles zien we weerspiegeld in de formule van de Prijs Bouwheer. Niet enkel de Vlaamse 
overheid kan meedingen, alle publieke of semipublieke bouwheren – voor zover die minstens 
60% overheidssubsidie ontvangen – die een project afgerond hebben in Vlaanderen of Brussel, 
kunnen deelnemen aan de Prijs Bouwheer. Het gaat dus over gemeenten, provincies, scholen, 
verzorgingsinstellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen enz. Het Waals Gewest, buiten-

1 De Vlaams Bouwmeester is inderdaad behalve een vooraanstaand persoon uit de wereld van architectuur en stedenbouw – op dit 
ogenblik professor dr. ir. Marcel Smets – ook een groep mensen die dit beleidsvoornemen helpen realiseren.
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landse en federale overheden komen evenwel niet in aanmerking, net zomin als private instel-
lingen. Nochtans, merkt Marcel Smets met onverholen trots op, krijgt hij de laatste tijd ook van-
uit de privéhoek al eens de vraag of ze ook niet kunnen meedingen naar dergelijke prijs. Het is 
evident dat deze nieuwe praktijk een zelfversterkend effect heeft. Naarmate er meer geslaagde 
projecten zijn, komen beleidsmensen daar ook meer mee in contact, en leren zij van elkaar hoe 
het beter kan, ook als de Bouwmeester niet betrokken is bij een project. Dat ‘zelflerend effect’ is 
trouwens een expliciet oogmerk van de Prijs. Om die reden wordt aan alle genomineerden voor 
de Prijs Bouwheer een studiereis aangeboden. Dit blijkt steeds weer een ideale gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. 

Het is daarom ook logisch dat niet de Vlaams Bouwmeester zelf de selectie voor deze Prijs 
Bouwheer doet. Integendeel: hij duidt een jury aan die weliswaar voor een deel bestaat uit archi-
tecten, maar voor een nog veel groter deel uit mensen die in het verleden als publieke opdracht-
gever blijk gaven van een sterke zin voor kwaliteit. Elke editie van de Prijs Bouwheer genereert 
dan ook enkele juryleden – niet alle – van de volgende editie. De inbreng van de Vlaams Bouw-
meester beperkt zich enkel tot de selectie van die juryleden. Hij is in Vlaanderen immers zowat 
de best geplaatste persoon om te weten waar publieke opdrachtgevers en ontwerpers bijzondere 
verdiensten hebben op het terrein van publiek opdrachtgeverschap. 

Criteria en voorwaarden

Aan de Prijs zijn wel strikte voorwaarden en criteria verbonden. Projecten komen slechts in aan-
merking als ze opgeleverd werden én voor minstens 50% in gebruik zijn genomen binnen een 
bepaalde periode. Voor deze editie was dat tussen 1 mei 2006 en 1 maart 2009. De bouwheer moet 
zijn project voldoende documenteren. Zo moet hij aangeven hoe de financiering verliep en welke 
actoren bij het project betrokken waren. Hij moet zijn ambities schetsen en zeggen hoe de ont-
werper geselecteerd werd. Ook het procesverloop moet toegelicht worden. Die toelichting moet 
niet alleen de historiek van het bouwproces weergeven. Minstens zo belangrijk is dat blijkt hoe 
de opdrachtgever bij de toekomstige gebruikers van het project of de bevolking in het algemeen 
een draagvlak creëerde voor zijn project. Het gaat hier dus om meer dan louter ‘kennisgeving aan 
de bevolking’. Vanzelfsprekend dienen ook de nodige plannen of foto’s bij het dossier gevoegd te 
worden om de jury toe te laten een oordeel te vormen over het project. Die dossiersamenstelling 
is van groot belang, want de Prijs Bouwheer is, mocht dat nog niet duidelijk zijn, geen archi-
tectuurwedstrijd. Het gaat er niet om het mooiste of meest grensverleggende ontwerp te bekro-
nen, wel om de procesvoering van de opdrachtgever te evalueren en in het zonnetje te zetten. Het 
onderscheid is weliswaar enigszins theoretisch, want uiteraard zou een uitstekend proces geen 
slecht project mogen opleveren, maar toch... Het omgekeerde is wel waar: soms is de weg van 
een project bezaaid met hindernissen door een slechte projectregie, en lukt de zaak maar door de 
mateloze inzet van de ontwerper. De jury was er zich bij deze editie terdege van bewust dat dit nog 
vaak het geval is. De criteria die de jury hanteert, illustreren duidelijk dat het om de kwaliteit van 
het werk van de bouwheer gaat. Beoordeeld worden achtereenvolgens actoren en financiering, 
opdracht, proces en resultaat. Op die aspecten, en wat daarover bij deze editie speciaal opviel, 
komen we verder uitgebreid terug.
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Uiteraard moeten inzendingen ook tijdig ingediend worden. In principe is het de opdracht-
gever zelf die een project instuurt. Ook andere partijen die bij het project betrokken waren, mo-
gen dat evenwel doen, mits een uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Ontwerpers 
maken hier wel vaker gebruik van. Toch zijn het steeds vaker de opdrachtgevers zelf die beslissen 
mee te dingen, terwijl bij de eerste edities het omgekeerde het geval was. Over deze bepaling is bij 
de huidige editie van de Prijs Bouwheer wel wat discussie ontstaan onder de juryleden, net zoals 
men zich afvroeg of het wel wenselijk was dat bouwheren van meet af aan een uitgebreid dossier 
moeten indienen. Men kan zich inderdaad voorstellen dat anderen dan de opdrachtgever zo on-
der de indruk zijn van diens verwezenlijkingen dat ze vinden dat daar aandacht aan besteed moet 
worden. Het is ook evident dat het kleinere besturen, gezien de hand over hand toenemende  
administratieve taken die op hen afkomen, vaak aan mankracht ontbreekt om zich toe te leggen 
op dit soort extra werk. Het bleek alvast dat er tijdens de periode die deze editie van de Prijs be-
slaat opmerkelijke projecten het licht zagen die niet bij de inzendingen voorkomen. Een en ander 
zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden door de formule van ‘peterschap’, waarbij iemand met 
voldoende gezag zich sterk maakt voor een dossier. Een tweetrapswedstrijd zou daarnaast de ad-
ministratieve last kunnen verlichten. In dat geval zou een uitgebreid dossier pas vereist zijn nadat 
een project een eerste jureringsronde haalde. Dit alles is echter toekomstmuziek. 

Vier plus één categorieën

Bij elke inzending moet de opdrachtgever ten slotte beslissen binnen welke categorie hij mee-
dingt. Er zijn vier categorieën: nieuwbouw, herbestemming (renovaties en restauraties), publieke 
ruimte (waaronder zowel infrastructuurwerken als aanleg van publieke ruimte, parken enz. 
vallen) en kunst in opdracht. Die laatste categorie vraagt iets meer uitleg. Volgens het decreet 
van 23 december 1986, dat beter bekendstaat als de ‘1%-regel’, dient voor elk gebouw dat met 
publieke middelen opgericht wordt een bepaald percentage van de bouwkost besteed te worden 
aan een kunstwerk dat speciaal voor dat gebouw of die locatie ontworpen is. Dat is, zo zal nog 
blijken, niet altijd evident, en het decreet wordt ook niet altijd nauwgezet opgevolgd. Soms wei-
geren opdrachtgevers zelfs aan deze verplichting te voldoen. Nog een bijzonderheid is dat een 
kunstproject al kan meedingen als er 30% Vlaamse projectsubsidie is. Opdrachtgevers kunnen 
ook besluiten om voor meer dan één categorie mee te dingen, bijvoorbeeld als het gaat om een 
complex waar zowel nieuwbouw als herbestemming in voorkomen, of een opmerkelijk kunstwerk 
gerealiseerd werd of als bij de bouwwerken ook de publieke ruimte (her)aangelegd werd. In een 
preselectie legt de jury per categorie een longlist vast, waarna in een finale jurering per categorie 
maximaal drie nominaties, waaronder de laureaat, weerhouden worden. De jury heeft echter ook 
een jokerkaart. Zij kent autonoom aan één inzending de prijs voor de ‘geïntegreerde opdracht’ 
toe. Opdrachtgevers kunnen voor deze prijs dus niet kandideren. Die prijs wordt toegekend aan 
een project dat in minstens drie van de vier mogelijke categorieën uitstekend scoort. Het gaat 
dus sowieso om ondernemingen met een hoge complexiteitsgraad, maar wat bekroond wordt 
is vooral het feit dat de opdrachtgever zich niet liet overrompelen door deze complexiteit, maar 
dat hij door de uitdaging die ze stelt als het ware boven zichzelf uitgestegen is. Het ontwerp Park 
Spoor Noord in Antwerpen is daarvan een uitmuntend voorbeeld: hier werd een complex overleg 
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tot een goed einde gebracht, een ingewikkelde ontwerpopgave briljant opgelost en bovendien een 
gevoelig samenlevingsprobleem passend beantwoord. Het is overigens geen toeval dat de klem-
toon hier op de publieke ruimte ligt, want laat ons wel wezen: als het daar aan kwaliteit mangelt, 
dan zullen bakstenen daar niet veel aan verhelpen. 

Wie heeft er nu meegedongen naar de Prijs Bouwheer? Deze editie bleek niet de meest, maar 
evenmin de minst succesvolle van de vier. In het totaal ontving de jury 55 dossiers. Twee daarvan 
bleken formeel niet te voldoen: het stoom- en zwembadcomplex in Antwerpen werd te laat in-
gezonden, terwijl het polyvalente gebouw van de UGent, dat een eenheid vormt met het nieuwe 
gebouw van de economische faculteit, nog niet voldoende in gebruik was. Zo bleven er 53 dos-
siers ter beoordeling over. Veel dossiers werden echter voor meerdere categorieën ingediend, 
zodat er uiteindelijk 74 projecten waren. Dat is aanmerkelijk minder dan bij de vorige editie, 
toen er maar liefst 81 dossiers ingediend werden en er 117 projecten waren. Het is echter nog 
steeds meer dan bij de eerste twee edities. Zoals gezegd, dit betekent niet dat er in Vlaanderen 
in de beschouwde periode minder gebouwd werd door publieke opdrachtgevers. Wellicht biedt 
vooral de relatief korte inschrijvingsperiode voor de kandidaatstelling een verklaring. Dat kwam 
zo omdat de Bouwmeester dit jaar niet wou wachten tot eind december om de Prijs bekend te 
maken, maar daar bij het begin van het culturele hoogseizoen, in september, kond van wou doen. 
Publieke gebouwen zijn immers een integrerend en belangrijk deel van onze cultuur. Het zijn 
culturele ondernemingen, in de brede zin van het woord. Ze zijn het vehikel waarmee een samen-
leving zichzelf en haar visie op de toekomst letterlijk vormgeeft. Dat wordt ook in zoveel woorden 
aangegeven in de Architectuurnota 2009–2014 die de Vlaams Bouwmeester samen met het Vlaams 
Architectuurinstituut opstelde ten behoeve van de Vlaamse regering. Het is daarom belangrijk 
dat de mensen die aan die kar trekken, daar ook publiek waardering voor krijgen. Hopelijk zullen 
de media door de keuze van dit tijdstip meer aandacht besteden aan deze prijs. 

Goed begonnen is half gewonnen: actoren en financiering 

Tijdens de studie van de inzendingen volgens de vier vermelde beoordelingscriteria kwamen 
merkwaardige vaststellingen aan het licht over de wijze waarop bouwheren hun projecten ten 
uitvoer brengen. Dat begint al bij het ogenschijnlijk onschuldige criterium ‘actoren en financie-
ring’. Niemand twijfelt eraan dat je als bouwheer de nodige centen moet hebben om een project te 
starten. Het lijkt ook vanzelfsprekend dat je het team van actoren verstandig moet samenstellen. 
Daar is weinig verdienste aan, zou je denken. Nochtans blijkt uit deze editie van de Prijs Bouw-
heer, soms in positieve, soms in negatieve zin, hoezeer al in dit vroege stadium beslissingen kun-
nen vallen die de definitie van de opdracht, het procesverloop en uiteindelijk ook het resultaat 
sterk kunnen beïnvloeden. Die met andere woorden de kwaliteit van het resultaat predetermine-
ren. Bovendien, en dat is zeker opmerkelijk, blijkt er dikwijls een nauwe band te zijn tussen de 
financieringswijze van een project en de keuze van de actoren, omdat sommige actoren ofwel zelf 
een duit in het zakje doen, ofwel meehelpen om de nodige fondsen bij elkaar te halen.

Hier zijn de laatste jaren een paar opvallende ontwikkelingen aan de gang. Omdat lokale  
besturen als steden en gemeenten bijzonder sterk vertegenwoordigd zijn bij de inzendingen voor 
de Prijs Bouwheer zal het hier vooral over hun situatie gaan, maar deze vaststellingen gelden mu-
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tatis mutandis ook voor andere publieke opdrachtgevers. Lokale besturen zijn zelden of nooit 
in staat om een project met eigen inkomsten te financieren, tenzij ze ofwel hun ambities sterk 
terugschroeven ofwel de gemeentelijke belastingen laten stijgen. Dat is als kiezen tussen pest 
en cholera. De federale en gewestelijke overheden kennen echter diverse vormen van steun aan 
lokale besturen om projecten op het getouw te zetten die op één of andere wijze hun beleidsdoel-
stellingen mee ondersteunen. Zo bevordert het Federaal Grootstedenbeleid de ontwikkeling van 
achtergestelde wijken in de grote steden, vanuit de gedachte dat deze steden de motor van onze 
economie zijn en we er dus met zijn allen belang bij hebben dat ze zich evenwichtig ontwikkelen. 
Deze steun beperkte zich aanvankelijk tot de vijf grootste Belgische steden (Gent, Antwerpen, 
zeven van de negentien Brusselse gemeenten, Charleroi en Luik). Later, onder minister Marie 
Arena, werden daar Bergen, La Louvière, Seraing en Oostende aan toegevoegd. Park Spoor Noord 
in Antwerpen, laureaat geïntegreerde opdracht, zou nooit mogelijk geweest zijn zonder die steun 
(en zonder de voordelige ‘deal’ die het kon afsluiten met de nmbs). 

Het Vlaams Gewest heeft een parallelle reeks steunmaatregelen uitgewerkt via het Steden-
fonds. Dat fonds ontstond uit de samenvoeging van middelen uit het Gemeentefonds, het Inves-
teringsfonds en het Sociaal Impulsfonds, en beoogt een geïntegreerd stedelijk beleid. Het lijdt 
geen enkele twijfel dat de bouwwoede die in veel gemeenten gedurende het laatste decennium te 
noteren viel, te maken heeft met deze gerichte subsidiepolitiek. Ook voor publieke instellingen 
zijn er typische financieringsmechanismen. Zo moeten scholen die willen bouwen zich bijvoor-
beeld wenden tot agion of voluit Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, en moeten 
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zich wenden tot het vipa of Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Steeds vaker blijkt ook Europa subsidieprogramma’s 
op te zetten om bijvoorbeeld achtergestelde gebieden nieuwe impulsen te geven. 

Hebben is hebben, maar krijgen is de kunst…

Goed nieuws zal u zeggen, en tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar vaak zit er wel een belangrij-
ke adder onder het gras. Subsidies aanvragen is namelijk een kunst op zich. Je kan een uitstekend 
plan hebben, maar dat betekent nog niet dat je erin zal slagen alle angels en voetklemmen van een 
subsidieaanvraag te ontwijken. In het bijzonder voor kleine gemeenten is het geen sinecure om 
bijvoorbeeld op Europees niveau subsidies aan te vragen. Europa heeft nog steeds geen ‘gezicht’, 
terwijl de federale en gewestelijke niveaus dat, via lokale volksvertegenwoordigers, wel vaak heb-
ben, en die steken hierbij graag een handje toe. De paradox is dat de eu subsidies verleent aan 
gemeenten die economisch en sociaal achterophinken, maar dat net die gemeenten zo onder-
bemand of armlastig zijn dat ze er niet toe komen om die subsidies te vragen. Het probleem stelt 
zich in ons land onder meer in de Westhoek. De leefbaarheid van veel kleine dorpen taant er door 
de combinatie van een verouderende bevolking, een afkalvende economische basis en gebrek-
kige gemeenschapsvoorzieningen. De provincie West-Vlaanderen heeft dit probleem gedetec-
teerd en startte na diepgaand sociologisch onderzoek een gebiedsgerichte werking. De opzet is 
gemeenten te begeleiden en te ondersteunen in de uitbouw van recreatie, landbouw en urbanisa-
tie. Het ongewone is dat die ondersteuning niet door aparte diensten georganiseerd wordt, maar 
op een geïntegreerde manier aangeboden wordt: in zogeheten streekhuizen helpen ambtenaren 
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Jonkershove: via een ‘perforatie’ van de oude pastorie sluit het cultuurcentrum aan op de straat
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gemeenten om de problemen vanuit alle hoeken tegelijk te onderzoeken. Dat is in Vlaanderen 
vrij uniek. Waar dat pas geeft, helpt de provincie via die weg projecten op de rails zetten die een 
gemeente een nieuwe impuls moeten geven. Een van de eerste stappen daarbij is dat de provincie 
de gemeente helpt om onder meer de Europese middelen binnen te halen waar ze recht op heeft. 
Dat gaat soms om belangrijke bedragen. Het cultureel centrum Jonkershove, genomineerd in de 
categorie nieuwbouw, werd zo voor 15% gefinancierd met Europees geld. 

De provincie beperkt zich echter niet tot hand- en spandiensten inzake subsidies. Ze doet 
ook aan kwaliteitsbewaking en helpt de lokale besturen bij de projectregie. Inzake kwaliteits- 
bewaking richtte ze daartoe een Provinciale Kwaliteitskamer op. Daarin zetelen een afvaardiging 
van de Vlaams Bouwmeester, lokale architecten die voorgedragen worden door diezelfde Bouw-
meester en vertegenwoordigers van provincie en intercommunales. Elk investeringsdossier 
waarbij een beroep gedaan wordt op Europese steun moet langs deze Kwaliteitskamer passeren. 
Dat daagt de gemeenten uit om hun beste beentje voor te zetten. Dat werkt, want het was bij deze 
editie van de Prijs Bouwheer opvallend hoeveel uitstekende projecten uit deze regio kwamen. De 
provincie stelt zich echter niet als een lastige schoonmoeder op: ze biedt de gemeenten via de 
West-Vlaamse Intercommunale wvi ook operationele steun en begeleiding vanaf een zeer vroeg 
stadium. Ze helpt vervolgens ook bij de verdere procesregie. Bij de herinrichting van het dorp 
Nieuwkapelle, deelgemeente van Diksmuide en hier laureaat in de categorie publieke ruimte, 
was die steun van kapitaal belang omdat er ontzettend veel partijen bij betrokken waren. Ont-
werper Koen Stuyven heeft er nog steeds de mond vol van. Van bij de eerste vergadering met 
de opdrachtgever over dit ambitieuze masterplan, dat de gemeente de eenentwintigste eeuw 
moest binnenloodsen, bleken al die betrokken partijen reeds aangesproken te zijn. Dat was en-
kel mogelijk door het samenspel tussen stad en wvi, en heeft de kwaliteit van het resultaat zeer 
gunstig beïnvloed. Op een meer algemeen niveau biedt de provinciale organisatie winvorm ook 
vorming inzake ruimtelijke ordening. Lezingen voor telkens zowat honderd deelnemers brengen 
door voorbeelden uit binnen- en buitenland concreet in beeld hoe de ruimtelijke kwaliteit van 
een dorpskern kan verbeterd worden. De effecten daarvan zijn niet te onderschatten. Joris Hin-
dryckx, de burgemeester van Houthulst, de gemeente waar Jonkershove deel van uitmaakt, ont-
wikkelde op die manier een scherp oog voor de vele kleine details die het verschil maken tussen 
een banale en een inspirerende omgeving. Concepten als een gemeentelijk lichtplan of beeld-
kwaliteitsplan klinken voor hem alvast niet meer als Chinees in de oren. Je zou kunnen zeggen dat 
in West-Vlaanderen de organisatie van de financiering de hefboom is om voor een lokaal project 
de juiste actoren bijeen te brengen en zo de basis te leggen voor een kwaliteitsvol proces. Dat ver-
groot uiteraard ook aanzienlijk de kansen op een kwaliteitsvol resultaat. Niet verwonderlijk dat 
er ondertussen plannen gesmeed worden om dit typisch West-Vlaamse model van geïntegreerde 
dorpskernontwikkeling te exporteren naar andere provincies. 

Perverse effecten

Subsidiëringsmechanismen kunnen echter ook perverse effecten hebben. Bij deze editie van de 
Prijs Bouwheer viel het bijvoorbeeld op dat de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen voor oude-
ren (rvt) vaak slecht of zelfs heel slecht scoren op architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit. 

11



Het beeld van een naargeestig gesticht dat ergens geïsoleerd in het veld staat, is af en toe niet ver 
weg. Bij ziekenhuizen valt op dat architectuur vaak verward wordt met enkele grootse gebaren rond 
het voorportaal die niet kunnen verhelen dat de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten 
van het geheel maar matig zijn. Vlaams Bouwmeester Marcel Smets kent het probleem. De Vereni-
ging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen riep een vtdv-BouwAward in 
het leven voor instellingen die in hun bouwbeleid blijk geven van voorbeeldig opdrachtgeverschap. 
‘De gemiddelde kwaliteit van de inzendingen is echter op zijn zachtst gezegd niet indrukwekkend’, 
stelt hij bezorgd vast. Hij geeft meteen aan wat de oorzaak daarvan is: ‘De ziekenhuissector is het 
laatste bastion van de grote, gespecialiseerde bureaus die hun opdrachten in huis halen via hun 
goede contacten met ziekenhuisdirecteurs. Het argument waar zij steeds weer mee zwaaien is dat 
zij precies weten hoe je de vipa-toelagen moet binnenhalen. De werkwijze van vipa lijkt sterk op de 
procedure die ook in de scholenbouw een jarenlange kwalitatieve neergang in de hand werkte. Om 
in aanmerking te komen voor subsidies moet een dossier ingediend worden dat de ruimtebehoef-
ten kwantificeert en becijfert. Pas als vipa het licht op groen zet, kan er een concreet bouwdossier 
opgestart worden. Het gevolg is, zoals Guy Châtel en Elisabeth Mercelis al opmerkten in hun ana-
lyse van deze procedure bij de scholenbouw, dat de noodzakelijke reflectie- en ontwerpfase gewoon 
overgeslagen wordt.1 Nochtans bestaat daarin de essentiële bijdrage van de architectuur aan het 
bouwen. Deze opvatting van gebouwen als pure infrastructuur is echter niet meer houdbaar, net 
zomin als bij scholenbouw waar onder meer door de niet aflatende inspanningen van de Vlaams 
Bouwmeester via de Open Oproep de laatste jaren heel wat opmerkelijke, innovatieve bouwpro-
jecten het licht zagen. Over gebouwen voor de zorg wordt in de Architectuurnota 2009–2014 over 
die nood aan een bredere, meer kwaliteitsvolle aanpak van gebouwen in de zorgsector onder meer 
het volgende gesteld: ‘Zeker nu de zorgverlening grote en ingrijpende transformaties ondergaat, 
zoals schaalvergroting en verschuiving van functies, dringt een architectuurreflex zich op. (…) 
Steeds grotere ziekenhuizen ontwikkelen zich in de rand van de stad. Deze schaalvergroting stelt 
niet alleen problemen van leesbaarheid en management, ook de algemene toegankelijkheid, de 
ontsluiting, de interne en externe mobiliteit werpen extra moeilijkheden op. (…) Architectuur en 
ruimtelijke vormgeving kunnen in deze exploderende schaal weer menselijkheid, welbehagen en 
welbevinden brengen.’2 Over zorginstellingen voor bejaarden wordt verder geponeerd dat zij op 
een zinvolle manier geïntegreerd moeten worden in het gemeenschapsleven. Marcel Smets: ‘We 
zullen zwaar moeten inzetten op rvt-huizen. Er moet een gradatie komen in de vorm van zorg die 
aangeboden wordt. Dat betekent dat er per gemeente een zorgstrategisch plan moet komen dat de 
behoeften in kaart brengt, anders weten we niet waar we op afstevenen.’ Directeurs van ziekenhui-
zen en verzorgingsinstellingen voelen dat zelf ook aan. Hier en daar is er al een ziekenhuisdirecteur 
die liever een beroep doet op de Open Oproep dan terug te vallen op de bekende namen. Luc Pel-
grims, technisch directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel constateert: 
‘De bureaus waar we nu via de Open Oproep mee werken stellen steeds weer alles in vraag, zoeken 
naar de essentie van waar we mee bezig zijn. Dat zet ook binnen de instelling de dingen terug in 

1 De tekst is een afzonderlijke bijlage bij De school als ontwerpopgave. Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995–2005, red. Maarten Van 
den Driessche en Bart Verschaffel, Gent, A&S Books, 2006.

2 Architectuurnota 2009–2014 is een uitgave van de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut vai, mei 2009, 
pp. 21–22.
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beweging.’ Ondertussen heeft men daar binnen vipa zelf en binnen de Vlaamse regering ook oog 
voor gekregen. Recent werd er een seminarie over ‘Zorg voor de zorgsector’ gehouden waarvoor de 
belangstelling overdonderend was. Het is dus wel zeker dat hier iets aan het bewegen gaat, net zoals 
dat eerder in de scholenbouw gebeurde. Marcel Smets: ‘Ik verwacht dat we in de zorgsector binnen 
vijf jaar heel wat anders zullen zien dan nu. We merken dat we daaromtrent gehoor krijgen.’ Hout 
vasthouden dus. 

Een oprukkend fenomeen: de publiek-private samenwerking of pps

Is de overheid in Vlaanderen nog erg prominent aanwezig, tegelijk leven we in een periode waarin 
de overheid op Europees niveau zich steeds meer terugtrekt als bewaker van het algemeen belang, 
en dus ook als opdrachtgever. De markt is overal een grotere rol gaan spelen. Dat wijst wellicht op 
een fundamentele verschuiving in de opvattingen over staat en samenleving, maar de meest di-
recte aanleiding voor deze tendens is toch vooral het stabiliteitspact dat bepaalt dat staten binnen 
de eu slechts in beperkte mate schulden mogen aangaan. Hoewel die regel door de huidige crisis 
niet langer erg strikt wordt toegepast, heeft deze ideologie wel stevig postgevat, zelfs al kan men 
zich afvragen of dat in het geval van duurzame investeringen zoals gebouwen en de aanleg van de 
publieke ruimte nu wel zo’n goed idee is. Een overheidsgebouw dat via een pps tot stand komt, 
heeft immers het begrotingstechnische voordeel dat de kost van dat gebouw niet in de begroting 
verschijnt als een schuld. In de begroting verschijnt enkel het bedrag dat een overheid jaarlijks 
betaalt aan de private partner die een gebouw ter beschikking stelt. Dat betekent ook dat men op 
voorhand, tot op de eurocent na zelfs, weet wat een bepaald gebouw elk jaar zal kosten. De risico’s 
worden volledig op de private partner afgewenteld. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nadelen, en 
niet zo’n kleine ook. In een pps lopen de kosten immers veel hoger op dan het geval is als de over-
heid zelf bouwt, omdat er plots een heel aantal nieuwe partijen, en niet enkel banken, langs de 
kassa passeren en omdat elk risico uiteraard een prijskaartje heeft. Een doordeweeks gezin zou 
het dan ook niet in zijn hoofd halen om die formule toe te passen. 

Het zou dat ook niet doen omdat het veel minder zeggenschap heeft over wat er gebouwd wordt. 
Een pps neemt immers vaak de vorm aan van een dbfm-constructie. Dat wil zeggen dat de private 
partij niet alleen financiert (de F van Finance) en bouwt (de B van Build), maar ook het ontwerp 
aanlevert (de D van Design) en achteraf het onderhoud waarneemt (de M van Maintain). Het is 
vooral in de D van Design dat er een tweede schoentje wringt. Overheidsgebouwen dragen immers, 
of men dat nu wil of niet, een opvatting uit over de samenleving. De schabouwelijke ministeriege-
bouwen op de Koning Albert II-laan in Brussel, producten van promotiebouw, hebben destijds ge-
leerd dat private partijen van dat soort subtiliteiten zelden wakker liggen. Niet dat je ze dat kwalijk 
kan nemen: ‘They’re only in it for the money’, en als de overheid zelf niets meer specificeert dan 
een bepaalde ruimtebehoefte, hoeft ze ook niet verwonderd te zijn dat het resultaat bedroevend 
oogt. Anders gezegd: zonder een doordachte keuze van een ontwerper en een intense dialoog met 
zowel die ontwerper als de gebruikers van een gebouw of een publieke ruimte krijgt men geen goed 
resultaat. Net die intense dialoog dreigt echter in een dbfm-constructie teloor te gaan. Voor een 
pps-constructie gelden immers strikte regels om te beletten dat de overheid ze zou misbruiken om 
op verkapte wijze een lening aan te gaan. Een pps moet ‘esr-neutraal’ zijn. esr staat voor Europees 
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Stelsel van Rekeningen en esr-neutraliteit houdt in dat de publieke partner wel allerlei wensen 
mag uiten en budgetten mag bepalen, maar zich niet mag moeien met de manier waarop de private 
partner die desiderata – de ‘outputspecificaties’ – invult. Marcel Smets stelt uitdrukkelijk: ‘De beste 
projecten komen niet voort uit pps omdat het opdrachtgeverschap hier niet voluit kan spelen. Je kan 
de keuze van de ontwerper niet sturen, en hebt ook weinig vat op de kwaliteitsbewaking.’ 

Smets weet waarover hij spreekt, want het probleem stelde zich nadrukkelijk toen voormalig 
minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke een grote inhaaloperatie in de scholenbouw op-
startte via de dbfm-formule. Uit de kwaliteitsdiscussie die daarop volgde tussen de Vlaams Bouw-
meester en de minister trokken beiden echter ook lering.1 Smets: ‘Het blijkt niet onmogelijk om 
hier toch goede resultaten te boeken. De nieuwe brug in Temse is daarvan een voorbeeld. Met alle 
betrokken partners hebben we noden en wensen onderzocht. Op basis daarvan hebben twee stu-
diebureaus de outputspecificaties bepaald. bu.ur legde de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
zoals inplanting en verkeersafwikkeling vast, zodat een gunstige ontwikkeling van de Wilfordkaai 
en de stationsbuurt verzekerd was. Studiebureau bas bepaalde dat de brug constructief zo slank 
mogelijk moest zijn om de oude brug niet te overstemmen. Dat vormde de basis voor de selec-
tieprocedure. In die procedure werd de architecturale kwaliteit gewaarborgd door van het gebrek 
daaraan een uitsluitingscriterium te maken. Daarom werden de ontwerpen vooraf onderzocht 
zonder kennis van de kandidaten. Meteen vielen drie voorstellen af. De andere voorstellen waren 
van uitmuntende kwaliteit. Zonder de degelijke voorbereiding was dat niet gelukt. De aannemers 
beseften zo pas dat ze goede ontwerpers moesten zoeken. De grote persoonlijke inzet van zowel de 
projectleider en de betrokken beleidsvoerders, onder wie ook minister-president Kris Peeters, 
zorgde ten slotte ook voor een zeer vlotte uitvoering. Dat bewijst dat zelfs in dit soort formule de 
persoonlijke inzet van alle partijen van doorslaggevend belang blijft.’ Een kanttekening wil Smets 
echter wel plaatsen bij dit succesverhaal. ‘Als procedures in de toekomst meer op deze wijze ver-
lopen, dreigen kleine, maar beloftevolle bureaus nog moeilijk aan de bak komen. Aannemers 
kennen immers vooral de grote namen. Daar moet verder over nagedacht worden.’ 

Ook deze Prijs Bouwheer toont aan dat een pps goed kan aflopen. Maar liefst twee van de 
twaalf genomineerde projecten, de Picanolsite in Ieper en het Bethaniënhuis in Zoersel, kwamen 
langs die weg tot stand. In Ieper heeft de private partner bovendien een belangrijk deel eigen 
projectontwikkeling aan het project toegevoegd. Geen van beide zijn in architecturaal opzicht  
absolute toppers, maar het gaat wel om degelijke, goed doordachte, robuuste projecten die per-
fect berekend zijn op hun taak. Vooral het geval Ieper bewijst de stelling van Marcel Smets dat 
persoonlijke inzet van opdrachtgevers van groot belang is. De burgemeester volgde hier zelf het 
hele proces nauwlettend op, ook tijdens de bouwwerken, en schrok er niet voor terug om alle 
partijen waar nodig met zachte en harde hand te dwingen het beste van zichzelf te geven. Zijn 
keuze voor pps werd overigens ingegeven door zijn soms teleurstellende ervaringen met eerdere 
projecten in eigen beheer, waar budgetten te vaak ontspoorden. Dat gebeurt bij een pps minder 
snel. Budgetcontrole is inderdaad een probleem waar allen die bij publiek opdrachtgeverschap 
betrokken zijn zich in de toekomst meer rekenschap van zullen moeten geven. 

1 Een uitgebreide toelichting over de scholenbouwoperatie verscheen in Jaarboek Architectuur Vlaanderen - editie 2008, 
Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut vai, 2008.
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De Boerekreek: gezicht op de loods voor watersportmateriaal
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Nieuwe opdrachten, nieuwe processen 

Als er één punt is waar de huidige Vlaams Bouwmeester steeds weer op gehamerd heeft, dan is 
dat wel dat de aanleg van het publieke domein de belangrijkste taak is van de overheid. Via die 
weg kan de overheid een belangrijk gevoel van welzijn tot stand brengen. Gedurende enkele jaren 
werd daarom intensief gewerkt op de doortochten door gemeenten. In plaats van die doortocht te 
beschouwen als een puur verkeerstechnische kwestie, stimuleerde de Bouwmeester het onder de 
loep nemen van het totale beeld van de gemeente. Dat gebeurde door een geïntegreerd plan voor 
beeldkwaliteit, verlichting, begroening. De aanpak van de dorpskern van Nieuwkapelle, laureaat 
in de categorie publieke ruimte, is daar een mooi voorbeeld van. Een belangrijke vraag is ook die 
naar het juiste voorzieningenniveau. Steeds meer kleine gemeenten koppelen aan de heraanleg 
van de openbare ruimte opdrachten die de ‘civil society’ ten goede komen. Het nieuwe cultureel 
centrum in Jonkershove, in wezen haast niets meer dan een ruim bemeten villa, blijkt precies 
op maat gesneden van de behoeften van deze kleine kern. Dat alles in een klein dorp met alles 
samenhangt, bleek hier toen het nieuwe gebouw de aanzet bood om het geheel van de publieke 
ruimte in het dorp kritisch te herbekijken. De straten zijn nu afgewerkt met mooie hagen en  
bomenrijen. De straatverlichting werd vernieuwd en langs de buitenzijde van het trottoir ge-
plaatst om het perspectief van de straat beter te begeleiden. Het marktplein kreeg dezelfde  
bestrating als de paden en terrassen rond het cultureel centrum. Zelfs het wachthuisje voor de bus 
werd ontworpen als een verkleinde uitgave van het cultureel centrum.

Marcel Smets ontwaart hier een belangrijke nieuwe tendens. ‘Een grote stad als Antwerpen 
is toonaangevend in Vlaanderen inzake aanleg van publieke ruimte. Wij zien echter dat kleinere 
woonkernen aan belang winnen. Vaak zijn het lokale groeperingen die zich volop inzetten om de 
gemeente te verbeteren. De Vlaamse nevelstad krijgt zo een nieuwe dimensie: er ontwikkelt zich 
een nieuw soort fierheid over wat men lokaal tot stand brengt, over het sociale leven op de eigen 
plek. Dat genereert als vanzelf ook plannen om de publieke ruimte een nieuw aanschijn te geven. 
Opmerkelijk is dat hierbij niet alleen culturele centra, maar ook administratieve centra een nieu-
we en grote symbolische rol toegedicht krijgen als het kloppend hart van de gemeente. Het gaat al 
lang niet meer enkel om een behuizing van kantoren en loketten. In de komende vijf jaar zullen 
heel wat van die projecten in uitvoering gaan. Ik geef hier maar één opzienbarend voorbeeld. De 
gemeente Begijnendijk had nooit een werkelijke dorpskern. Zoals de plaatsnaam het al zegt ging 
het om een plek waar Begijnen een dijk bouwden om hun landerijen te beschermen. In de loop 
van de tijden werd dat gebied op een tamelijk versnipperde manier volgebouwd. In die gemeente 
nam een actieve schepen het voortouw voor het ontwerp van een beeldkwaliteitsplan en de bouw 
van een nieuw Administratief Centrum. Het bureau van Secchi en Vigano won de wedstrijd voor 
dat beeldkwaliteitsplan. Zij hertekenden het gemeentegebied als een reeks van drie grote patio’s 
waar het landschap in binnendringt. Dat zal de gemeente een nieuw elan geven.’ 

Marcel Smets wijst hier op een fenomeen dat veel gemeenten inderdaad concreet ervaren. 
Niek De Roo, expert regionale werking West-Vlaamse Intercommunale wvi, deed specifiek voor 
de Westhoek heel wat onderzoek naar de verwachtingen van mensen rond hun woongebied.  
De Roo: ‘Daaruit blijkt dat de huidige dorpsbewoners zich voor heel wat voorzieningen, zoals 
scholen of bibliotheken, richten op een relatief grote regio. Het dorp wordt op dat punt voor hen 
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minder belangrijk. Maar wat blijft, en zelfs enorm aan belang wint, is hun onmiddellijke omge-
ving, hun woondomein. Daar wordt ontzettend veel belang gehecht aan ruimtelijke kwaliteit, aan 
goede relaties met de buren, aan lokale activiteiten. De dorpsbewoner van nu is vaak iemand die 
via zijn werk, via internet, via de kinderen, een enorme actieradius heeft, maar tegelijk een sterke 
band verlangt met zijn directe omgeving. Die evolutie heeft geleid tot volkomen nieuwe motieven 
voor woonvoorkeuren. Als een gemeente daar goed op inspeelt, weet ze dan ook haar toekomst 
verzekerd’. Joris Hindryckx, de burgemeester van Houthulst, waarvan Jonkershove een deelge-
meente is, stelt inderdaad vast dat Jonkershove terug bewoners aantrekt. ‘De Westhoek wordt 
niet langer bekeken als een achterlijk gebied. Wij trekken mensen aan die soms van ver komen 
of op grote afstand werken. Die mensen worden verleid door de rust en het mooie landschap. Ze 
denken niet meer op het niveau van de fusiegemeente. Ze hechten geen enkel belang aan oude ve-
tes omtrent die fusie, maar ze zijn wel gangmakers als het op straatfeesten aankomt’, constateert 
hij. Het nieuwe cultureel centrum speelt perfect in op die nieuwe situatie. 

Hier wordt nog maar eens duidelijk wat eerder al opgemerkt werd. Opdrachtgevers vandaag 
kunnen het zich al lang niet meer permitteren – als ze dat al ooit konden – om ad hoc hier en daar 
ingrepen te doen. Een opdracht moet steeds voldoende breed geformuleerd worden, vanuit een 
strategisch denken over de toekomst van een plek, een dorp, een stad of zelfs een gewest. Dat ver-
onderstelt masterplannen op lange termijn, omdat vaak niet alle gewenste veranderingen en voor-
zieningen in één klap kunnen gerealiseerd worden. Het gaat daarbij niet langer om stedenbouw 
in de enge zin van het woord. Het gaat niet enkel om het juridisch en technisch netjes afbakenen 
van de mogelijkheden op het terrein, al is dat dan ook belangrijk, maar om een visie op een toe-
komstige samenleving. Dat zijn nooit oefeningen in het luchtledige. Het zijn operaties die pas kans 
van slagen hebben als er ook voldoende draagvlak voor gevonden wordt bij de bewoners van een 
gemeente, stad, regio, en als die ook voldoende bij het beleid betrokken worden om er zich mee te 
kunnen identificeren. De beste projecten bij deze editie van de Prijs Bouwheer blijken dan ook on-
veranderlijk veel verder te mikken dan het louter utilitaire doel van een bouwwerk of straataanleg. 
Het ultieme voorbeeld van die vooruitziende aanpak is bij deze editie uiteraard de aanleg van Park 
Spoor Noord in Antwerpen. ‘Klaar terwijl u (ver)wacht’ is de slagzin die Kitty Haine en Hardwin 
De Wever bedachten voor een beleid dat intensief, met enorme middelen, de betrokkenheid van 
bewoners bij dit project aanzwengelde nog voor er zelfs maar een definitief ontwerp op tafel lag. 
Naar het zich laat aanzien hebben die inspanningen veel vruchten opgeleverd. Het Park is nu al 
bijzonder populair, en veranderde de mentale geografie van de stad ingrijpend. 

Kunst in opdracht: tussen autonomie en dienstbaarheid 

Tot slot van deze inleiding bij de Prijs Bouwheer 09 passen ook enkele bedenkingen bij de ca-
tegorie kunst in opdracht (kio), die enigszins een buitenbeentje is. Voor deze categorie dienden 
zich bij deze editie van de Prijs Bouwheer weinig kandidaten aan. De kwaliteit was bovendien 
zeer ongelijk. Het laat vermoeden dat opdrachtgevers zich met kio nog steeds niet goed raad we-
ten. Vreemd is dat niet. Vooral lokale besturen weten om te beginnen vaak helemaal niet hoe ze 
daartoe een opdracht zouden moeten uitschrijven, en nog minder hoe ze het proces dat volgt na 
aanstelling van een kunstenaar moeten regisseren. Ze hebben daardoor ook helemaal geen idee 
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Park Spoor Noord aan de oude hoogspanningscabine. In de achtergrond Station Dam waar de HST boven de grond komt.

18 Evoluties in het opdrachtgeverschap



hoe en waar ze een draagvlak moeten zoeken voor een onderneming die toch aardig wat geld kost 
en dus politiek betwist kan zijn. Zij vinden zelfs niet altijd de weg naar de kunstcel van de Vlaams 
Bouwmeester, hoewel die een stappenplan uitwerkte om een en ander in goede banen te leiden. 
Dat stappenplan werkt nochtans goed, ook in moeilijke omstandigheden. Het genomineerde 
werk ‘De’ Omwenteling van Gert Verhoeven in Ruddervoorde toont dat aan. Rolf Quaghebeur, ad-
viseur van de Vlaams Bouwmeester voor de kunstcel, merkt hierover dit op: ‘Wij zitten niet stil. 
Wij initieerden dit jaar honderd projecten, en er werden er twintig gerealiseerd. De projecten 
waarvoor wij om advies gevraagd worden zijn echter maar het topje van de ijsberg, want er wordt 
heel wat gebouwd door publieke opdrachtgevers, en telkens zou dan een bepaald bedrag voor kio 
gereserveerd moeten worden.’ 

Die aarzelende omgang met kio valt publieke opdrachtgevers niet eens kwalijk te nemen, 
want de taak waar ze voor staan is helemaal niet evident. Hoe ver laat je een kunstenaar gaan 
bijvoorbeeld. Hoe autonoom kan hij optreden vooraleer zijn werk elke zinvolle band met de ar-
chitectuur of de opdracht verliest? Of moet zijn bijdrage zich juist volledig ten dienste stellen van 
het gebouw, op gevaar af te vervallen in louter decoratie? Opdrachtgevers hebben in elk geval vaak 
liever dat de kunstenaar zich ‘dienstbaar’ opstelt. Sommige kunstenaars spelen daar op in door 
zich in dit soort opdrachten anders op te stellen dan in hun ‘autonome’ werk. Een extreem voor-
beeld hiervan is de New Yorkse kunstenaar Vito Acconci. Hij begon zijn carrière als avant-garde-
dichter en videokunstenaar maar is nu actief als ontwerper van publieke pleinen. Het onderlig-
gende thema, de grens tussen publiek en privé, mag dan al hetzelfde gebleven zijn, zijn vroegere 
werk zou niet gemakkelijk kandidaat zijn voor kio, zijn huidige daarentegen zou je nauwelijks nog 
als dusdanig herkennen. Hoe ‘ver’ moet een kunstenaar dus gaan? Architecten spelen hier vaak 
een dubbelzinnige rol: ze kijken met argusogen toe hoe een buitenstaander de integriteit van hun 
werk kan aantasten. ‘Je kan zo tot vrij conservatieve keuzes komen, maar daar proberen wij een 
mouw aan te passen door telkens verschillende kunstenaars voor te stellen, die dan een eerste 
ontwerp voorleggen. Dat helpt besturen inzicht te krijgen in de keuzes’, zegt Rolf Quaghebeur. 

‘De gedachte dat een kunstwerk in de publieke ruimte geïnstrumentaliseerd zou worden 
en in het museum zijn volle autonomie zou verwerven, is volgens mij echter een mythe’, stipt 
Quaghebeur aan. ‘Kunst wordt altijd gebruikt voor allerlei doeleinden, maar ontsnapt ook altijd 
voor een stuk daaraan. Elk kunstwerk heeft zijn ‘autonoom moment’, zelfs al ontstaat dat vaker bij 
toeval dan intentioneel. Het gaat erom hoe een kunstwerk zich verhoudt tot zijn context. We zijn 
er ondertussen bijvoorbeeld wel achter dat iets als religieuze kunst niet werkelijk bestaat, maar 
er bestaat wel kunst die goed functioneert in een religieuze context, die zich verhoudt tot het 
religieuze op een zinvolle manier. Die overweging kan je uitbreiden naar de manier waarop een 
kunstwerk zich verhoudt tot de plek waar het belandt.’ 

Het lastige is dat het nooit vooraf te bepalen valt hoe een werk zal functioneren. In het bij-
zonder blijft het altijd afwachten of het publiek het kunstwerk zal aanvaarden. Quaghebeur: ‘Een 
kunstwerk is een soort metaforenmachine die dingen in beweging zet in de hoofden van de men-
sen. Soms pakt dat helemaal verkeerd uit. Dan Grahams glazen sculptuur Playground for Children 
op het Sint-Jansplein in Antwerpen lokte zoveel agressie uit dat het vernield werd. Het kwetsbare 
Pepto Bismo van Panamarenko kan nog minder agressie hebben, maar het staat toch op net de-
zelfde plaats, en de bewoners respecteren en waarderen het.’ Werd er dan niet voldoende ‘draag-
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vlak’ gecreëerd voor dat eerste werk? Dat is niet zeker. Quaghebeur: ‘Je kan bij de selectie van een 
kunstwerk moeilijk de beslissing gaan democratiseren. Dan eindig je met grijze middelmaat. Wij 
zoeken project per project waar we een draagvlak moeten creëren. Dat heeft veel te maken met de 
verantwoordelijkheid die iemand wil of kan nemen voor een keuze. In een ziekenhuis moet je niet 
aan elke patiënt vragen wat hij wil. Je moet daar zorgen dat de onmiddellijke stakeholders achter 
de keuze staan. Bij een publiek plein moet je eerst en vooral de ontwerper en het schepencollege 
voor de zaak winnen. Daarna moet je wel inspanningen leveren om de acceptatie van een werk te 
bevorderen. Maar dat lukt dus niet altijd. Je moet een gezonde maatschappij hebben om kunst in 
de publieke ruimte te laten functioneren. Het is ook een kwestie van collectieve fierheid van de 
gebruikers van die ruimte. Zij moeten het werk als ‘hun’ werk zien.’ 

Kunst in opdracht bis: wachten op een geïntegreerd beleid

Opmerkelijk is dat er heel wat publiek geld besteed wordt aan kio. Door het decreet van 1986 
wordt ca. 1% van de kostprijs van bouwwerken hiervoor gereserveerd. Zelfs al houden sommige 
besturen – scholen zijn daarvan het belangrijkste voorbeeld – hardnekkig de boot af, dan nog 
gaat het om grote bedragen. Quaghebeur: ‘Het Kunstendecreet verdeelt ruwweg 100 miljoen euro 
per jaar over alle kunstuitingen. Daarvan gaat een 8 à 9 miljoen naar beeldende kunst. 1% van de 
publieke opdrachten in Vlaanderen staan al meteen voor een hoger bedrag dan dat. Toch bestaat 
er geen uitgewerkt opdrachtenbeleid rond dit geld. Wij zijn samen met de organisatie De Nieuwe 
Opdrachtgevers1 de enigen die zich daarop toeleggen. Dat is niet goed. Er moet strategisch na-
gedacht worden over wat er is, wie er is en wat er kan of moet gebeuren.’ Dat wordt zeker belang-
rijk als ook de administraties die werken rond infrastructuur (Wegen en Verkeer, Waterwegen en 
Zeekanaal en zelfs De Lijn), maar die niet onder de 1%-regel vallen, hun duit in het zakje zouden 
doen. Op dit ogenblik onderhandelt de kunstcel over een bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar, en 
dat is lang niet 1% van het budget dat deze administraties besteden. ‘Het bedrag’, legt Quaghebeur 
uit, ‘is geïnspireerd door het budget van 750.000 euro dat Brussel elke drie jaar uittrekt voor 
kunst in de metro. Dat zou ons toelaten om een tweetal grote projecten per jaar te realiseren en 
daarnaast een fonds op te richten zoals skor (Stichting Kunst in Openbare Ruimte) in Nederland. 
Dat fonds kan projecten dan bijvoorbeeld voor 50% betoelagen mits een bepaalde procedure, die 
uiteraard gericht is op de hoogst mogelijke kwaliteit, gevolgd wordt. In dat geval wordt het zeker 
de hoogste tijd dat er werk gemaakt wordt van een heus opdrachtenbeleid in deze sector. Dat is 
een uitdaging voor de komende legislatuur.’ Misschien zien we daar bij de volgende editie van de 
Prijs Bouwheer de eerste vruchten van? 

Pieter T’Jonck

1 De Nieuwe Opdrachtgevers begeleidden het Gentse project Blinde muren dat bij de vorige editie van de Prijs Bouwheer laureaat 
was in de categorie kunst in opdracht. 
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Juryleden

Kernjury

Jan Strubbe, voorzitter Ere-directeur-generaal administratie Waterwegen en Zeewezen, 

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Edith Wouters TEEMA architecten

Joke Vermeulen Compagnie O

Kristiaan Borret Stadsbouwmeester Antwerpen

Niek De Roo Expert regionale werking West-Vlaamse Intercommunale wvi

Uitgebreide jury

Agnieszka Zajac Projectleider Oude Dokken, AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent

Anne-Mie Hautekeete Hoofd dienst Kunsten stad Gent

Chantal Dassonville Direction génerale des Infrastructures, 

ministerie van de Franse Gemeenschap

Dirk Sijmons H+N+S Landschapsarchitecten, Hoogleraar TU-Delft 

en voormalig Nederlands Rijksadviseur voor het landschap

Gijs Moors Hoofd afdeling Wegen en Verkeer Limburg

Jan Compernol Secretaris gemeente Oostkamp

Niet-stemgerechtigde leden

Sofie Vandelannoote Secretaris

Karen Landuydt Team Vlaams Bouwmeester
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Kandidaturen in cijfers

Voor de Prijs Bouwheer 09 werden 76 dossiers ingediend voor 55 projecten. Verschillende pro-
jecten kandideerden immers voor meer dan één categorie. Twee projecten bleken onontvankelijk. 
PB07/56 (Polyvalent gebouw UGent) was nog niet in gebruik en werd pas opgeleverd in augustus–
september 2009. PB07/76 (Stoom- en zwembadcomplex Antwerpen) werd te laat ingediend. 

Grafiek 1 geeft aan welke opdrachtgevers deelnamen aan de Prijs Bouwheer 09. Opvallend is 
dat 59% van de inzendingen afkomstig is van gemeentebesturen en autonome gemeentebedrijven. 
oCmw’s voegen daar nog eens 3% aan toe. Wellicht is dit mede te danken aan het Atelier Lokale 
Architectuuropdrachten van het team van de Vlaams Bouwmeester. Dat atelier leverde in de helft 
van de gemeentelijke inzendingen steun bij de procesvoering. De Vlaamse overheid diende zelf 
slechts 10% van de inzendingen in. Er was zelfs maar één provinciebestuur dat een project inzond. 
Andere inzendingen komen van welzijns- en gezondheidsinstellingen, scholen en de sociale huis-
vestingssector. De categorie ‘andere’ omvat de vzw’s Kempens Landschap en H&L. In 88% van de 
gevallen was het de opdrachtgever zelf die de kandidatuur indiende. Slechts 12% van de inzendin-
gen (9 dossiers) werd ingediend door de architect. 

Grafiek 2 geeft aan voor welke categorieën men zich kandidaat stelde. Grafiek 3 ten slotte geeft 
de herkomst van de projecten per provincie aan. Antwerpen zakt tegenover de vorige editie van de 
Prijs Bouwheer van 40 naar 24%. Oost-Vlaanderen steeg fors, van 19 naar 29%. West-Vlaanderen 
steeg licht van 21 naar 25%. Limburg zakte sterk terug, van 15 naar 11%, terwijl Vlaams-Brabant en 
Brussel nog steeds slechts mondjesmaat meedingen.  

Verdeling volgens indiener
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Verdeling volgens categorie

Verdeling volgens provincie
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Verloop van de jurering

De interne werkorganisatie van de jurering werd in overleg met de voorzitter, de secretaris en de 
juryleden besproken en goedgekeurd. De jurering verliep in twee stappen.

Stap 1. Preselectie op 27 mei 2009

Een overzichtslijst van alle dossiers werd vooraf bezorgd aan de leden van de kernjury en de leden 
van het team van de Vlaams Bouwmeester. Op deze lijst konden zij vooraf aangeven of een project 
interessant was, een mogelijke kanshebber was of helemaal niet in aanmerking kwam voor de 
Prijs Bouwheer. Samen met de bespreking op de dag zelf, hielp dit om tot een shortlist te komen 
van ongeveer vijf projecten per categorie.

Alle dossiers werden per categorie aan de hand van een korte presentatie overlopen.
Vervolgens werd een shortlist opgesteld die grondig besproken, geëvalueerd en aangepast 

werd op basis van de discussie. De shortlist voorgedragen door de kernjury dient als basis voor de 
verdere inhoudelijke screening van de dossiers en de plaatsbezoeken.

Stap 2. Jury op 8 juli 2009 

Alle juryleden hebben de projectfiches van elk geselecteerd project vooraf ontvangen. De dos-
siers lagen vooraf ter inzage, zodat de juryleden goed voorbereid aan de slag konden. Daarnaast 
heeft de secretaris elk geselecteerd project bezocht. 

Aan de hand van de projectfiche werd het project uitvoering besproken, voorgesteld aan de 
jury en getoetst aan de criteria. Alle projecten werden op een uniforme wijze, binnen eenzelfde 
tijdsbestek en op een neutrale manier beschreven. Elk jurylid evalueerde de projecten individu-
eel aan de hand van een invulformulier. Een bespreking per categorie leverde de genomineerden 
en laureaten op.
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De preselectie

Nieuwbouw

PB09/17  Sportcentrum De Boerekreek Sint-Laureins
PB09/30 Politiekantoor Schoten
PB09/37-38  Cultuurcentrum Jonkershove
PB09/39  Administratief Centrum Hoboken
PB09/52  Stook- en servergebouw Aalst 
PB09/60  Gemeenschapscentrum Spikerelle Avelgem
PB09/61  Productiestudio’s Les Ballets C de la B & LOD Gent

Hergebruik / Herbestemming

PB09/05-06-07 Picanolsite Ieper
PB09/14-15  Stadhuis Menen
PB09/25  Administratief en Cultureel Centrum Zoersel
PB09/31  Huis van het Nederlandstalig Onderwijs Brussel
PB09/40-41  Gemeentehuis Niel

Publieke ruimte

PB09/01  Dorpskernherwaardering Nieuwkapelle
PB09/08  Groen- en fietsas Eeklo
PB09/09  Fiets- en voetgangersbrug Knokke-Heist
PB09/24  Uitkijktoren Oostends Krekengebied Oudenburg
PB09/53  Park Spoor Noord Antwerpen

Kunst in opdracht

PB09/14-15  Stadhuis Menen
PB09/22  Restpaviljoen Duffel
PB09/42-43  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Merksem
PB09/44  Fontein ‘De’ Omwenteling Ruddervoorde
PB09/63-64-65  Woon- en zorgcentrum Leiehome Drongen
PB09/70-71  Centraal besturingsgebouw Dijlevallei Leuven
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Conclusies en aanbevelingen van de jury

1 Communicatie

De communicatie van de vierde editie van de Prijs Bouwheer kon beter. Vanwege de korte looptijd 
voor de indiening van de dossiers (een zestal weken) lag het aantal ingediende dossiers een stuk 
lager dan bij de vorige editie. De jury houdt een pleidooi om deze indientijd voldoende ruim te 
nemen en indieners nadien ook de tijd te geven om hun dossier te vervolledigen. 

2 Volledigheid van de dossiers

Dossiers die ingediend werden door de ontwerper of architect vergden ten behoeve van de vol-
ledigheid meer opvolging. Dat levert het indirecte bewijs dat het vooral de bouwheren zelf zijn die 
zich inzetten voor het bouwproces.

Plaatsbezoeken zijn zeer nuttig gebleken. De realiteit is vaak een stuk genuanceerder dan wat 
uit de (zelfs volledige) dossiers blijkt. De plaatsbezoeken worden in de volgende editie best behou-
den omdat ze een noodzakelijke aanvulling zijn bij de papieren versie van het dossier.

3 Categorieën

Bij de verdeling over de categorieën primeerde het aantal inzendingen voor de categorie nieuw-
bouw. 

Binnen de categorie hergebruik/herbestemming zijn de dossiers die louter restauratie be-
troffen meteen uit de boot gevallen, net zoals bij de vorige editie.

Publieke ruimte omvat zowel straten, pleinen, landschap als infrastructuur. Dat weerspie-
gelt meteen het ambitieniveau dat men beoogt met deze categorie. Enkele juryleden houden 
een pleidooi om opnieuw in een afzonderlijke categorie voor infrastructuur te voorzien. Het is  
immers moeilijk om landschapsprojecten en projecten in de publieke ruimte af te wegen tegen 
eerder functionele infrastructuurprojecten zoals bruggen, sluizen enz.

De categorie kunst was in deze editie eerder zwak, zowel qua aantal inzendingen als wat be-
treft de kwaliteit van de ingediende dossiers.

Voor de geïntegreerde opdracht kwamen twee kandidaten in aanmerking.
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4 Geografische spreiding

Uiteindelijk werd geen enkel project uit de provincie Limburg en uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest weerhouden. Het voorstel voor peterschap over projecten kan dit euvel mogelijk onder-
vangen.

5 Aanpassing reglement

Het reglement wordt in het algemeen best naar de geest geïnterpreteerd en dient niet als een 
strikt keurslijf te worden beschouwd.
De volgende aanpassingen worden aan het reglement aangebracht:

•	 Als de jury of kernjury van mening is dat een aantal toonaangevende projecten uit Vlaanderen 
ontbreken, kan beslist worden om die dossiers op te vragen. Dit kan zowel gebeuren vanuit 
een bezorgdheid om de kwalitatieve ondervertegenwoordiging van bepaalde categorieën als 
vanuit de wens voor een betere ruimtelijke spreiding over Vlaanderen. Er wordt een systeem 
van peterschap voorgesteld waarbij projecten kunnen aangereikt worden aan het team van 
de Vlaams Bouwmeester. Dat kan het project dan verder onderzoeken. Zaken die het team 
van de Vlaams Bouwmeester bijvoorbeeld in het selectieproces bij de procedure van de Open 
Oproep ondervindt, worden best in het inhoudelijke onderzoek van de dossiers opgenomen.

•	 Het inschrijvingsformulier wordt in tweevoud ingediend (één exemplaar voor het team 
Vlaams Bouwmeester en één exemplaar voor de secretaris), de gevraagde documenten kun-
nen in één exemplaar (beschrijving van het project, trajectlijn, cd-rom). 

•	 Projecten die in de vorige editie al werden ingediend, komen niet in aanmerking voor een 
tweede bespreking in een volgende editie, tenzij ze niet-ontvankelijk werden verklaard van-
wege redenen die bij de volgende editie niet meer gelden.

•	 De opleveringsdatum wordt zo dicht mogelijk bij de preselectie gelegd. In deze editie zou  
1 mei 2009 beter geweest zijn dan 1 maart 2009. 

•	 De jury suggereert om de criteria anders te formuleren voor de categorie kunst in opdracht. 
De klemtoon moet liggen op de relatie tussen de bouwheer en de kunstenaar.
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6 Jury en jurering

De vierde editie van de Prijs Bouwheer werkte voor het eerst met een preselectie. Het verdient 
aanbeveling om dat ook in een volgende editie op deze manier te organiseren. 

Door sommige juryleden wordt aangegeven dat het niet horen van de bouwheer als een ge-
mis wordt ervaren. De jury is het erover eens dat het uitnodigen van de bouwheren praktisch en 
budgettair onhaalbaar is.

7 Opvolging van de Prijs

De prijs die de genomineerden en laureaten ontvangen is een kunstwerk, een publicatie en een 
driedaagse studiereis naar Madrid. Met het oog op kruisbestuiving en kennisoverdracht is het 
aangewezen dat de genomineerden en laureaten minimum twee (in plaats van één) perso(o)n(en) 
meenemen op hun studiereis.

Daarnaast is de impact van de Prijs te klein, de uitstraling van de Prijs moet prestigieuzer 
worden en meer weerklank krijgen in pers en media. Een reportage op Canvas, de uitzending van 
de prijsuitreiking op de televisie, of de organisatie van bezoekdagen op de Dag van de architec-
tuur, enz. kunnen hiertoe bijdragen.

Een opvolging of opname van genomineerden en laureaten in een team van ervarings- 
deskundigen zou verder moeten uitgewerkt worden. Een plaatsbezoek aan alle geselecteerde pro-
jecten kan overwogen worden, maar ook – meer expliciet – de mogelijkheid om genomineerden 
en laureaten zitting te laten hebben in een jurering van de Open Oproep, waardoor de draagwijdte 
van de Prijs verhoogt.
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Laureaten en genomineerden





Nieuwbouw



Nieuwbouw

Laureaat 

Bouwheer Provincie Oost-Vlaanderen

Project Sportcentrum De Boerekreek Sint-Laureins

Projectlocatie Sint-Laureins, krekengebied

Genomineerd 

Bouwheer Gemeente Houthulst

Project Cultuurcentrum Jonkershove

Projectlocatie Jonkershove, deelgemeente van Houthulst

Bouwheer Stad Antwerpen, district Hoboken

Project Administratief Centrum Hoboken

Projectlocatie Hoboken, beschermd kasteelpark



‘L’embarras du choix’ 

Van de 55 ingezonden projecten voor de Prijs Bouwheer 09 dongen er 30 naar de prijs voor 
nieuwbouw. Vooral gemeenten blijken erg bouwlustig. Ze hebben voor hun projecten veel mid-
delen veil. De concurrentie was dus groot. Bovendien was de kwaliteit van de inzendingen vaak 
zeer hoog. Dat maakte de taak van de jury er niet eenvoudiger op. 

Uiteraard sprongen enkele grote, sterk vormgegeven projecten meteen in het oog. De biblio-
theek van Claude Vasconi in Genk, het nieuwe gebouw economie van de UGent van Beel en De Gey-
ter, de nieuwe studio’s die Jan Devylder in Gent ontwierp voor Les Ballets C de la B & LOD, het 
gemeenschapscentrum Spikerelle in Avelgem van Alexander Dierendonck, het zijn alle krachtige 
architecturale gebaren. Toch koos de jury niet voor deze realisaties. Opdracht en proces bleken hier 
immers niet buitengewoon voorbeeldig. Is het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat de Gentse 
Universiteit, met zijn knowhow, een goede bouwheer is, merkte de jury op. Soms rezen zelfs grote 
twijfels over opdracht en proces. Aanvankelijk moest het CC van Avelgem bijvoorbeeld een zaal voor 
700 personen bieden. Dat is een voorziening op maat van een stad, niet van een plattelandsge-
meente. Die ambitie bleek dan ook onhaalbaar, met alle problemen van dien tijdens het proces. 

Bescheidener projecten bleken hier soms beter te scoren. De keuze voor het nieuw Adminis-
tratief Centrum van het Antwerpse district Hoboken kenmerkt de visie die de jury zo ontwikkelde. 
Het gebouw bewijst dat een zorgvuldige voorbereiding kan leiden tot een geolied bouwproces én 
een uitstekend resultaat. Hier was de financiële planning zelfs zo vooruitziend dat er op het einde 
van de rit geld overschoot voor extra interieurinrichting. Zo’n proces staat in schril contrast met 
projecten die enkel dankzij veel bloed, zweet en tranen van de betrokken opdrachtgevers en ont-
werpers tot een goed einde kwamen. Het dossier van Theater bronks in Brussel sleepte zich bij-
voorbeeld vijftien jaar lang van de ene naar de andere bestuurlijke, technische en financiële com-
plicatie. Het is haast een wonder dat het er toch kwam. Maar is dat dan toe te juichen? Nou, nee, 
dacht de jury. Ze was immers meer onder de indruk van die processen waar de bouwheer boven 
zichzelf uitsteeg en nieuwe ambities ontwikkelde. Een mooi voorbeeld is het klein cultuurcen-
trum van Jonkershove. De bouw ervan leidde ertoe dat de samenhang van heel het dorpscentrum 
herdacht werd. De provincie Oost-Vlaanderen bewees met het sportcentrum De Boerekreek dat 
het mogelijk is om in natuurgebied een recreatief centrum in te planten en toch het kwetsbare 
natuurgebied in ere te houden. Het is geen toeval dat deze ontwerpen het resultaat zijn van een 
Open Oproep. Die procedure verplicht de opdrachtgever niet alleen om zijn ambities scherp te 
stellen, maar ook om open te staan voor de soms onverwachte input van de ontwerpers. 

Opmerkelijk is dat er bij deze editie weinig scholen opdoken in de competitie, ondanks het 
omvangrijke scholenbouwprogramma dat voormalig minister Frank Vandenbroucke op gang trok. 
De effecten daarvan zullen wellicht pas binnen enkele jaren blijken. Spijtig is ten slotte dat ook deze 
keer de kwaliteit in de woning- en zorgsector te wensen overliet, terwijl deze sectoren in de toe-
komst aan belang zullen winnen in de ontwikkeling van Vlaanderen. De Architectuurnota 2009–2014 
van de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut wijst daar met nadruk op. Er 
blijft dus werk aan de winkel.
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Sportcentrum De Boerekreek Sint-Laureins
Laureaat | Provincie Oost-Vlaanderen
 

Bouwheer Provincie Oost-Vlaanderen
Dossiernummer PB09/17
Projectomschrijving Provinciaal sportcentrum met landschappelijke integratie 

en architecturale kwaliteit
Indiener Provincie Oost-Vlaanderen
Ontwerper Coussée en Goris, Gent
Realisatie 07/2008
Projectlocatie Gemeente Sint-Laureins, gehucht Sint-Jan-in-Eremo, 

krekengebied

Romeins kamp en Gallisch dorp

Wie Sint-Jan-in-Eremo, een gehucht van Sint-Laureins in het Meetjesland, benadert vanaf de 
expressweg Knokke-Antwerpen waant zich plots in een andere wereld. Hier heerst een onwer-
kelijke stilte, slechts af en toe onderbroken door het geronk van een tractor of het gejoel van kin-
deren. Zover het oog reikt, is er nauwelijks bebouwing, alleen maar eindeloze polders, dijken en 
waterloopjes. Enkel een gek zou het in zijn hoofd halen om dit ongerepte landschap te verknoeien 
met een recreatiecentrum. Of toch niet? 

Feit is dat bloso hier tot 2002 in enkele vervallen gebouwen een watersportcentrum huis-
vestte, en zich bar weinig aantrok van de landschappelijke waarde van dit gebied. Zodra het 
terrein onder het eu-Vogelrichtlijngebied ‘Krekengebied’ viel, was deze exploitatie echter niet 
langer houdbaar. De provincie Oost-Vlaanderen nam gebouwen en terrein over, met het voorne-
men om hier een centrum voor ruiter- en watersport voor jongeren aan te leggen. Ze bezon zich 
vooraf met voorbeeldige zorgvuldigheid over de mogelijkheidsvoorwaarden van dat plan. Er werd 
een milieueffectenrapport besteld om na te gaan aan welke voorwaarden een eventueel nieuw  
gebouw moest voldoen om verenigbaar te blijven met dit kwetsbare gebied. Het rapport gaf aan 
dat lawaai- en lichthinder in elk geval resoluut beperkt moesten worden. De kreken moesten 
voldoende beschermd worden. Er waren ook heel wat aanbevelingen inzake duurzaamheid van 
gebouwen. Houten constructies werden aanbevolen, regenwater moest zoveel mogelijk gebuf-
ferd worden, enz. 

Daarnaast pleegde de provincie uitvoerig overleg met alle mogelijke betrokkenen. Lokaal 
ging het om milieu- en natuurverenigingen en sport- en ruiterverenigingen. Ook de gemeente, 
de Vlaamse Landmaatschappij vlm en allerlei toeristische en officiële instanties die zich inlaten 
met de ontwikkeling van het Meetjesland waren betrokken partij. Op het niveau van het Gewest 
werd Aquafin geraadpleegd over de waterhuishouding in het gebied. Verder werd op het Vlaamse 
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niveau advies ingewonnen bij de afdeling Natuur, bij Monumenten & Landschappen en arohm1. 
De moeilijkste kaap om te nemen bleek echter de eigen provinciale werking. Om een kwaliteits-
vol, duurzaam project van de grond te krijgen, moesten binnen de provinciale administratie 
alle neuzen van diensten als natuur, milieu of sport dezelfde kant op wijzen. Ook het provincie- 
bestuur moest doordrongen worden van de noodzaak van een doorwrochte, duurzame aanpak. 
Dat liep niet steeds van een leien dakje.

Terwijl al dat overleg liep, organiseerde de provincie een Open Oproep om alvast een 
kwalitatief hoogstaande ontwerp te bekomen of minstens de juiste ontwerper in huis te halen.  
Gevraagd werden: een groepsverblijf voor tachtig personen, een berging voor diverse water-
sportactiviteiten, een manege met binnenpiste en stallingen, een administratief gebouw, leslo-
kalen en een conciërgewoning. Een erg strikt budget – de totale gebouwkost kwam uit op minder 
dan 1000 euro per vierkante meter – was een heikele extra voorwaarde. Ralf Coussée en Klaas 
Goris kwamen als laureaat uit de bus. Niet dat ze aanvankelijk stonden te trappelen om in dit 
gebied te bouwen, zo beducht waren ze zelf om dit landschap onherroepelijk te verknoeien. Enkel 
de gedachte dat iemand anders misschien met minder scrupules te werk zou gaan, trok hen over 
de streep. Dat belette hen echter niet om met een ontwerp uit te pakken dat zich op een quasi 
vanzelfsprekende wijze in het landschap voegt, een toonbeeld van duurzaam bouwen is, en nauw-
gezet alle eisen van de projectdefinitie volgt. 

De ontwerpers vertrokken niet van een wit blad. Het terrein wordt aan de westzijde gedomi-
neerd door een grote dijk, die de Boerekreek binnen zijn oevers houdt. Het bouwterrein zelf was 
lang niet maagdelijk. Behalve wat half vervallen stallingen, een restaurant en chalets van de oude 
bloso-vestiging, bevonden zich op de zuidzijde van het terrein ook oude schuurtjes en een woon-
huis. De weinig waardevolle bloso-infrastructuur werd afgebroken. De andere bouwsels werden 
echter opgekalefaterd met een kaleilaag. Ze kregen een nieuwe bestemming als leslokalen en 
conciërgewoning. Aan die losjes ingeplante gebouwencluster werd een extra administratiege-
bouw toegevoegd. Het valt door zijn materiaalgebruik en dakvorm nauwelijks te onderscheiden 
van de bestaande bebouwing. 

Tegenover die schilderachtige bouwseltjes verscheen het nieuwe complex. De streng ge-
ritmeerde, strikt functionele gebouwen zijn in U-vorm opgesteld. Het contrast met de oude  
gebouwen is zo frappant dat de ontwerpers zelf, met een verwijzing naar de Asterixstripverha-
len, monkelend spreken over het ‘Gallische dorp’ en het ‘Romeinse kamp’. Het ‘Romeinse kamp’ 
bestaat uit twee gebouwen. Het eerste is L-vormig. Het langste been, aan de zuidkant, omvat de 
slaapruimtes en de berging voor watersportmaterialen. Het korte been huisvest een polyvalente 
ruimte en een keuken. In de oksel van de L bevindt zich een overdekt terras waar de gasten bij 
aankomst en vertrek kunnen verzamelen. Het andere gebouw, aan de overzijde van het plein dat 
gedefinieerd wordt door de L, omvat de manege en stallingen. Het is het koninginnenstuk van 
het bouwproject. De constructie en de bekledingen van de gebouwen zijn nagenoeg volledig in 

1 De vroegere afdeling Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap en de vroegere Administratie Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (arohm) zijn na de reorganisatie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in 2006 ondergebracht in het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (rwo). Ge-
makshalve en aangezien de aanvang van de ingediende projecten veelal reeds van voor 2006 dateert, noemen we deze dienst 
verder in deze bijdrage ‘Monumenten en Landschappen en arohm’.
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Het kamp verscholen achter de dijk 
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Gezicht vanaf de dijk op het ‘Romeins kamp’ en het ‘Gallisch dorp’
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dezelfde fsC-gelabelde houtsoort – Siberische lorken – uitgevoerd. Door de grijzige beitslaag 
heeft het hele complex een uniforme kleur. Afhankelijk van de stand van het zonlicht varieert 
die tussen licht- en donkergrijs met een groenige schijn, wat mooi aansluit bij het omliggende 
landschap.

Beide gebouwdelen kenmerken zich zowel in hun planopbouw als in hun bouwkundige 
aanpak door een bijna irritante helderheid. De beperkte bouwsom was daar niet vreemd aan: ze 
noopte de ontwerpers tot een sterk rationeel en repetitief schema. De L-vleugel, het verblijfs-
gebouw, is in zijn plan de letterlijke vertaling van de afwikkeling van activiteiten in het verblijf. 
Kinderen komen aan en kunnen hun pakken afzetten onder de luifel. Via een overdekte buiten-
galerij in het lange been van de L bereiken ze de achtentwintig verblijfunits die geschaard zijn 
rond kleine ontsluitingsnissen. Lopen ze nog verder door, dan komen ze bij de kleedruimtes 
en de opslagplaats van het watersportmateriaal. Tussen de kamers en de kleedruimtes is er een 
doorgang naar het administratiegebouw. Vanaf de kleedruimtes is het dan maar enkele stappen 
meer tot aan het water. Aan de ingangsluifel kunnen ze ook rechtdoor lopen naar de polyvalente 
ruimte en eetplaats, die zich in het korte been van de L bevinden. De keuken sluit daar bij aan. 

Qua constructie zijn beide benen van de L opgevat als een reeks portieken in gelamelleerd 
hout waar de dakconstructie op rust. In het lange been van de L kunnen die portieken echter 
veel verder van elkaar staan omdat ze halverwege de overspanning onzichtbaar ondersteund wor-
den door een betonnen wand. De kamers en bergingen zijn als doosjes onder deze portieken 
geschoven. Zo blijven de portieken van buiten zichtbaar. Dat het bij de kamers echt om doosjes 
gaat merk je ook binnenin: de wanden en plafonds zijn allemaal afgewerkt met dezelfde blank 
geverniste multiplexplaten. In de polyvalente zaal, in het korte been van de L, ontbreekt zo’n 
betonnen dwarswand. Daarom overspannen de portieken hier slechts 10 in plaats van 12 meter 
en staan ze ook driemaal zo dicht bij elkaar. Het dubbele staccatoritme creëert een prettig soort 
orde, zowel binnen als buiten. Ondanks die sterke vorm lijkt het gebouw, van op een afstand 
althans, te versmelten met het dijklichaam in de achtergrond, doordat het dak begroeid is met 
hoog opschietend gras. Dat groen is niet enkel een gimmick, het speelt ook een belangrijke rol in 
de waterhuishouding van het gebouw en het terrein. Boven de polyvalente zaal bevindt het groen 
zich echter alleen langs de randen van het dak, omdat de portieken de grote ballast niet zouden 
aankunnen. Het water dat in het midden van het dak valt wordt echter afgeleid naar de drinkwa-
terbak voor de paarden die langs de manege staat. 

Ook de manege is opgebouwd als een serie portieken, deze keer met een afstand van as tot 
as van 5 meter. De manege heeft geen plat dak, maar een flauw hellend puntdak, afgewerkt met 
zinken golfplaten. Dat dak is aan de kant van de dijk afgewerkt als een schilddak, zodat de dak-
rand daar horizontaal doorloopt, en niet in een punt eindigt. Het merkwaardige is dat de nok én 
de voet van dat dak boven de rijpiste langzaam stijgen in de richting van de dijk, alsof het dak door 
een reuzenhand opgetild werd. Een forse horizontale balk verdeelt de gevel onder dat dak in een 
bovenste en een onderste deel. Het bovenste deel loopt, naar het laagste punt van het dak toe, op 
een smalle spie uit, zodat het lijkt alsof dit bovenste deel dient om het opgetilde dak omhoog te 
houden. Op het hoogste punt van het dak bereikt dit bovenste wanddeel een forse hoogte. Bekle-
dingen in translucide kanaalplaten laten hier uitbundig licht toe in de binnenpiste. Ook in het 
dak zelf zijn lichtvlakken uitgespaard. 
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Die merkwaardige dakvorm vereiste ook een bijzondere uitvoering van de spanten die het 
dak werkelijk dragen. Elk spant is samengesteld uit hetzelfde aantal korte stukken gelamelleerde 
ligger, die door bouten, platen en stalen stangen verbonden zijn. Die constructiewijze werd ge-
inspireerd, legt Klaas Goris uit, door het vernuft waarmee boeren vroeger met korte balken toch 
complexe spanten konden samenstellen. Elk spant boven de binnenpiste heeft een andere vorm 
omdat de spanten steeds aanzetten ter hoogte van de horizontale verdeelbalk, maar telkens wat 
hoger eindigen. Ingenieur Guy Mouton, de vaste toeverlaat van Coussée & Goris voor stabiliteits-
kwesties, loste dat op door de samenstellende delen van elk opeenvolgend spant lichtjes te laten 
verschuiven. De overgang van de ene naar de andere spantfiguur verloopt geleidelijk. Grafisch is 
het constructieprincipe eenvoudig voor te stellen, maar het verspringen van de spanten verleent 
de binnenruimte een grote, bijna verwarrende levendigheid. 

In de stallingen, die dadelijk op de binnenpiste aansluiten, loopt de nok horizontaal door, 
en variëren de spanten dus niet langer. Toch loopt de voet van het dak van de stallingen aan de 
binnenzijde van het plein weg van de dijk weer omhoog. De verklaring voor dit optisch bevreem-
dende fenomeen is dat er een hoek van de stallingen afgeschuind werd om een doorgang te laten 
tussen de stallingen en de polyvalente zaal. Ook hier volgt de vormelijke poëzie dus uit een strikt 
logische beslissing. Dat geldt ook voor het grote verschil in uitzicht tussen de gevel boven en on-
der de horizontale verdeelbalk. Boven de balk is de gevel glad van uitzicht met zijn bekleding in 
verticale planken of kanaalplaten. Onder de balk vertoont ze echter een vrij druk ritme van grote 
verticale balken – de poten waarop de dakspanten rusten – en kleinere bruggen. De verklaring 
is simpel: tot op de hoogte van de verdeelbalk werd de wandbekleding aan de binnenzijde van de 
wandstructuur aangebracht, omdat gladde binnenwanden het onderhoud van een binnenpiste 
vereenvoudigen. Boven de verdeelbalk is de bekleding echter aan de buitenkant van de structuur 
geplaatst om water weg te houden van de horizontale verdeelbalk. Zo eenvoudig en logisch als wat. 
Het gevolg is echter dat je van bij de eerste kennismaking geïntrigeerd geraakt door dit elemen-
taire – in de letterlijke zin van het woord – bouwsel. Het is alsof de hele optelsom van kleine en 
grote overwegingen en beslissingen die tot deze constructie geleid hebben, en het hele krachten-
spel dat het ding overeind houdt, bijna didactisch uitgespeld worden voor je neus. Je raakt er niet 
op uitgekeken. De spreidstand tussen eenvoud in middelen en complexiteit in gewaarwording is 
hier extreem. Niet slecht voor een recreatiedomein in natuurgebied…
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 Het ritme van houten kolommen
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Uitbundig licht en uitzicht in de manege
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Beoordeling

Opdracht
•	 De jury had unaniem talrijke argumenten om dit dossier – dat gekenmerkt wordt door een moei-

lijke ontwerpopgave en een complexe financiering – als laureaat te bekronen. 
•	 De discussie rond al dan niet bouwen in het buitengebied wordt genuanceerd bij een dergelijk 

goed project. Het is immers een uitdaging om een project van dit bouwvolume te realiseren in 
een recreatiegebied, dat aan een kwetsbaar landschap als dit krekengebied paalt.

•	 Dit project is vernieuwend door zijn combinatie van functies: sport-, natuur- en milieueducatie, 
verblijf en recreatie, de bruikbaarheid voor verschillende doelgroepen (klassen, families, jon-
geren). De jury apprecieert deze verbreding van de opdracht in tijden waarin vrijetijdsindustrie 
en de verpaarding van het platteland aan belang wint. Het uitvoeren van dit ambitieus project 
getuigt van politieke wil en moed. 

Proces
•	 Het project startte met een goede selectieprocedure van de ontwerper.
•	 Het proces was een moeilijke oefening binnen het provinciebestuur, maar kende een goede af-

loop dankzij een goede samenwerking en een stevige procesbegeleiding.
•	 De wensen van diverse maatschappelijke partners, zoals adviesverlenende instanties en lokale 

sport-, ruiter-, natuur- en milieuverenigingen, regionale besturen,… worden weerspiegeld in 
het project.

•	 De meest uiteenlopende adviezen van diverse spelers leidden tot bijsturing van het ontwerp en 
hebben in het project een synthese gevonden.

Resultaat
•	 Er is duidelijk gekozen voor een kwaliteitsvolle architectuur in het buitengebied. Het gebeurt 

niet zo vaak dat aandacht besteed wordt aan de ruimtelijke kwaliteit van eerder ‘functionele’ 
gebouwen in het buitengebied: stallen, loodsen, hangars,… Deze realisatie geeft dan ook de 
richting aan van hoe op het platteland in Vlaanderen (hier bovendien in een landschappelijk 
erg kwetsbare context) ook grote volumes voor buitengebiedfuncties zich met een kwalitatieve 
vormgeving geruisloos kunnen inpassen in het landschap.

•	 De typologie van het hoevecomplex geeft een duidelijke identiteit aan de projectruimte. De keuze 
voor de hoevetypologie in U-vorm met dominantie van het zwart gebeitst hout en de houtskelet-
bouw, is een juiste keuze geweest. Ook de keuze om bestaande gebouwtjes te behouden, zorgt 
voor een eenheid en wisselwerking tussen oud en nieuw. Bovendien is het een gebiedsproject 
dat aansluit op ruiter- en wandelroutes.

•	 Het is tot slot een duurzaam project: er is een groendak, een waterzuiveringsstation, regenwater 
wordt gerecupereerd en het gebouw zelf is ook flexibel in gebruik.
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Een polyvalent podium

‘Jeu de boules’ in de achtertuin

46 Nieuwbouw



Cultuurcentrum Jonkershove
Genomineerd | Gemeente Houthulst

Bouwheer Gemeente Houthulst
Dossiernummer PB09/37-38
Projectomschrijving Cultuurcentrum met toneelzaal, muziekschool en foyer, naast 

omgevingsaanleg en dorpskernvernieuwing
Indiener Rapp+Rapp, Rotterdam
Ontwerper Rapp+Rapp, Rotterdam
Realisatie 09/2006
Projectlocatie Jonkershove, deelgemeente van Houthulst

Mies was here

Het dorp Jonkershove – duizend zielen – is niet veel meer dan de kruising van twee wegen en 
een kerk. Het ligt zowat halfweg tussen Merkem en Houthulst, twee grotere dorpen in de fusie-
gemeente Houthulst. In deze uithoek viel tot voor kort niet zoveel te beleven. Onderzoek van de 
cel Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen wees uit dat dit gehucht gestaag achteruit zou 
boeren als niet ingegrepen werd. Het verenigingsleven had er bijvoorbeeld dringend nood aan 
nieuwe lokalen omdat het parochiezaaltje naast het kerkhof rond de kerk te klein uitviel. Joris 
Hindryckx, burgemeester van Houthulst, stapte mee in het plan om hier ter vervanging een nieuw 
cultureel centrum in te planten. Zo’n grote investering op deze plek lag niet meteen voor de hand, 
al was het maar omdat Jonkershove het kleinste broertje is in de fusiegemeente. Maar dat had ook 
zijn voordelen. De locatie zou net daarom bij geen enkele deelgemeente afgunst opwekken. De 
gemeentefusie kan hier immers nog steeds voor verhitte discussies zorgen... Bovendien neemt 
Jonkershove een centrale positie in tussen de deelgemeenten Klerken, Merkem en Houthulst zelf. 
Heimelijk hoopte de burgemeester ook dat een nieuw gebouw zijn gemeente opnieuw op de kaart 
zou zetten. 

Met de steun van de provincie en de intercommunale wvi werd een projectdefinitie opge-
steld, en werd ook een aanvraag ingediend voor Europese subsidies in het kader van het efro-
programma. Zo viel het project meteen onder de supervisie van de Kwaliteitskamer van de 
provincie. Die stelde voor om via de formule van de Meesterproef een jonge ontwerper aan te 
trekken. De resultaten beantwoordden echter niet aan de verwachtingen. Het was geen kwaad 
ontwerp, vertelt de burgemeester, maar het overtuigde niet voldoende om de bewoners en het ge-
meentebestuur te overhalen de oude parochiezaal af te breken. De burgemeester herinnert zich 
hoe hij dan naar Brussel trok met zijn projectdefinitie om deel te nemen aan de Open Oproep. Hij 
werd onthaald door een grote kerel die tot zijn verbazing zat te roken. De man raadde hem aan om 
het Rotterdamse bureau Rapp+Rapp in de ontwerpersselectie op te nemen als hij ‘in de boekskes 
wilde komen’. Pas achteraf besefte Hindryckx dat hij met bOb Van Reeth gesproken had…
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Uitwaaierende wanden van het cultuurcentrum omkaderen het kerkhof
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De Bouwmeester had echter goed gegokt, want al stuntelde Christian Rapp zich met veel 
moeite door zijn presentatie, toch was zijn ontwerp buitengewoon overtuigend. Alleen, het goede 
nieuws moest nog wel aan de thuiswacht verkocht worden. Waarom zou je een Duitse architect die 
in Rotterdam werkt naar Houthulst halen? Zijn er dan geen goede architecten in de streek, was 
de onmiddellijke vraag. Maar de burgemeester hield voet bij stuk. Je moet steeds weer hetzelfde 
verhaal vertellen, stelde hij vast, want er is niets moeilijker dan mensen van gedacht te doen 
veranderen. Pas wanneer ze het resultaat zien, begrijpen ze waar het allemaal om te doen was. 

De burgemeester had echter prima argumenten voor zijn zaak. Want dit ontwerp is meer 
dan een gebouw: het herdefinieert de dorpskern door in één majestueus gebaar de kerk met 
zijn kerkhof en oude pastorie langs de baan van Houthulst naar Merkem te verbinden met de 
oude dorpsschool en de achterliggende weilanden langs de Mgr. Schottestraat. Het ontwerp van 
Christian Rapp is immers, eerder dan een gebouw, een verzameling kloeke muren in verglaasde, 
onregelmatige bakstenen, die in vier richtingen uitwaaieren. Binnen en buiten worden enkel 
onderscheiden door de massieve betonnen dakplaat die de middelpuntvliedende krachten van 
de muren intoomt. Beslaat het gebouw zelf 1000 vierkante meter, de omgevingsaanleg erom-
heen, met de vele terrassen en riante trappartijen, is vele malen groter. Bovendien werd ook het 
marktplein aan de andere zijde van de baan Merkem-Houthulst in één beweging mee aangelegd 
in dezelfde plavuizen in verglaasde gebakken aarde. 



1.
Rapp + Rapp

Dorpshuis Jonkershove
Inplantingsplan
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Een huiselijke haard: het cultuurcentrum als een (dorps)huis
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De eerste muur loopt langs het kerkhof tot een verdiepinghoge, beglaasde ingangsdeur. Zo is 
het gebouw hier meteen kerkhofmuur. Dwars erop vertrekt een tweede muur die doorloopt naar 
de oude pastorie. In de garage naast de pastorie werd een gat ‘geponst’, zodat hier een tweede 
ingang vanaf de straat ontstaat. Een derde ingang ligt aan de oostzijde, alweer langs een wegvlie-
dende muur. Aan de zuidzijde ten slotte is er een formele ingangsdeur met bel en brievenbus, 
maar je kan het gebouw er evengoed betreden via de grote raampartijen. Hoe je het gebouw echter 
ook benadert, steeds kom je terecht in de centrale foyer van het gebouw. Het gebouw is werke-
lijk een kruispunt van vele formele en informele routes door het dorp. Deze foyer wordt aan de 
noordzijde gedomineerd door een hoog, smal en lang gemetseld volume. Het is de reusachtige 
schouw van de grote haard in de foyer. Het kruispunt wordt zo meteen ook een huiselijke plek, 
een ‘foyer’ in de oude betekenis van een plek waar men zich in alle rust terugtrekt. Het cultureel 
centrum heet hier niet voor niets ‘Dorps-huis’. 

Maar het is ook een plek van vertoon: een verhoogde tribune en een zaal met uitschuifbare 
tribune sluiten aan de westzijde aan bij de foyer. Deze configuratie laat diverse gebruiksmoge-
lijkheden toe. Het publiek kan zich naargelang van de nood aan één of aan twee zijden van het 
podium verzamelen. Zware akoestische gordijnen laten toe het podium indien nodig min of meer 
af te sluiten van de foyer. Het podium kan ook als dansvloer dienen. Daarnaast zijn er aan de oost-
zijde ook enkele lokalen voor de muziekschool, met een uitbreiding op de etage. Het wonderlijke 
is dat al deze functies schijnbaar als vanzelfsprekend in elkaar overlopen. Bij mooi weer kunnen 
ook de royale buitenterrassen mee in gebruik genomen worden. 

Wie thuis is in de architectuurgeschiedenis merkt uiteraard meteen dat dit ontwerp ondub-
belzinnig alludeert op de baksteenvilla’s van Mies van der Rohe uit de jaren 1930. In het dorp 
stelde men dat pas vast toen studenten uit alle hoeken van Europa het gebouw kwamen bestude-
ren. (Ook de burgemeester kwam hier pas laat achter…) Dat is tekenend voor dit ontwerp. Het 
past zich perfect in het dorp in, maar injecteert een forse dosis kosmopolitisme in deze vredige 
plek. Dat spreekt nieuwe dorpsbewoners, die hier niet geboren en getogen zijn, aan zonder de 
anderen af te stoten. Het versterkt Jonkershove als woonplaats en plaatst het toch op de interna-
tionale kaart. Het weerspiegelt de huidige glocale conditie perfect. Missie volbracht.
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Beoordeling

Opdracht
•	 De jury apprecieert de ruimere visie en de degelijke onderbouw op regionaal niveau, aangepast 

aan de locatie. De provinciale aanpak met gebiedsgerichte benadering heeft zijn vertaling ge-
kregen op het terrein. 

•	 De formulering van de opdracht – het dorp opnieuw een identiteit geven – wijst op een zeker 
ambitieniveau.

•	 Het project getuigt van een correct gebruik van Europese middelen.

Proces
•	 Het draagvlak en de betrokkenheid van de inwoners en het lokale verenigingsleven was uitste-

kend. Het gebeurt niet zo vaak dat gesprekken met sleutelfiguren vooraf plaatsvinden. Daardoor 
kwam de functie van het project als vanzelfsprekend over. De verzoening tussen wat van buitenaf 
komt en wat lokaal is, wordt weerspiegeld in de architectuur.

•	 De bouwheer getuigt van doorzettingsvermogen doordat ook na een goede selectieprocedure 
aanhoudend aandacht werd besteed aan kwaliteitsbewaking. Dit is een voorbeeld van een pro-
ject waar de begeleiding op een hoger niveau (onder meer van de Kwaliteitskamer West-Vlaan-
deren), leidt tot een kwaliteit van een hoger niveau.

•	 De jury betreurt evenwel dat het oorspronkelijke idee om een kunstwerk te realiseren bij dit 
project onderweg is verlaten.

•	 De jury wil met de nominatie van deze prijs een stimulans geven aan kleine gemeenten die een 
keuze maken voor kwaliteitsvolle projecten.

Resultaat
•	 De architectuurtaal is zeer sterk, de meerwaarde van dit structurerende gebouw in het dorp is 

in één oogopslag duidelijk. De integrale aanpak in het voorzien van accommodatie voor het ver-
enigingsleven, in het verhogen van de verkeersleefbaarheid en meteen ook in het opwaarderen 
van de publieke ruimte geven een duidelijke meerwaarde aan dit dorp.

•	 Tot slot bleef het Cultuurcentrum niet beperkt tot lokaal gebruik, het dorp werd terug op de kaart 
geplaatst. De ambitie werd waargemaakt.
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Administratief Centrum Hoboken
Genomineerd | Stad Antwerpen, district Hoboken

Bouwheer Stad Antwerpen, district Hoboken
Dossiernummer PB09/39
Projectomschrijving Nieuw administratief centrum met integratie 

van beschermd kasteellandschap en  
van kasteel Sorghvliedt voor de protocollaire functies

Indiener Architectenbureau Praet-Verlinden, Antwerpen
Ontwerper Architectenbureau Praet-Verlinden, Antwerpen
Realisatie 01/2009
Projectlocatie Hoboken, beschermd kasteelpark

Een glazen huis voor de burger

Het dossier van het Administratief Centrum aC van het Antwerpse district Hoboken kende een 
ongelukkige start. De stad plant dergelijke centra in elk district, maar in Hoboken stootte de oor-
spronkelijke locatie in Park Gravenhof op fel buurtprotest. De schadevergoeding aan de aannemer 
betekende een forse aderlating. Kort daarna lag het stadsbestuur door de Visacrisis tijdelijk op 
apegapen. Toen het dossier opnieuw opgerakeld werd, viel de keuze op Park Sorghvliedt, een ge-
klasseerd rococolusthof uit de achttiende eeuw dat al sinds 1937 als gemeentehuis van Hoboken 
fungeert. De middelen waren ondertussen echter verder geslonken omdat Wilrijk voorrang had. 

Die voorgeschiedenis raakte echter snel vergeten: toen het dossier weer op de sporen stond, 
verliep het vlekkeloos. De keuze van de ontwerper gebeurde via een Open Oproep. Het architec-
tenduo en echtpaar Praet-Verlinden kwam als winnaar uit de bus met een even eenvoudig als ge-
raffineerd ontwerp. De locatie in het park werd zorgvuldig gekozen. Het park van het oude lusthof 
was aan de voorzijde afgezoomd met stallingen en aan de zijkant met een oranjerie. Verderop 
bevond zich aan de rand van het terrein nog een bouwvallig dienstgebouw. Waarom, bedachten 
de architecten, dat gebouw niet vervangen door een gebouw dat de vorm van een serre aanneemt. 
Op die manier lijkt het een dienstgebouw als alle andere die zich langs de rand van het park be-
vinden en integreert het zich perfect. Monumenten en Landschappen en arohm was het daarmee 
eens. Ook de buurt kon er, na overleg, mee instemmen. 

Het strikt rechthoekige gebouw ziet er inderdaad uit als een grote serre. Aan de noordzijde 
is het gebouw haast volledig gesloten. De baksteenpartijen in staand verband van de wand zijn 
vervat in stalen profielen, een knipoog naar de baksteen- en staalarchitectuur van de Hobokense 
scheepswerven. Aan de zuidkant bepalen een flauw hellend, licht overkragend glazen dak en een 
glazen wand het uitzicht van het gebouw. De kopse gevels maken de overgang van de baksteen- 
naar de glaswanden. Aan de noordzijde, over zowat 3,5 meter, bestaan de kopwanden nog uit 
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baksteen. Van buiten af zie je al dat de baksteenwand zich naar binnen plooit en daar over de 
hele lengte van het gebouw in het interieur doorloopt. Aan de ingangszijde priemt een geplooide 
stalen plaat bij wijze van ingangsluifel door de glaswand. 

Aan die ingang ligt de ontvangstruimte. Hier worden bezoekers opgevangen en doorverwe-
zen naar het juiste loket. De ontvangstbalie, een klein technisch lokaal en een spreekkamertje 
schermen het zicht naar de aanpalende lokettenzaal af. Toch voel je meteen dat ontvangstruimte 
en lokettenzaal één ononderbroken ruimte vormen, want het strakke witte plafond loopt langs de 
ramen aan de zuidzijde naadloos door. Enkel boven de ontvangstbalie is het plafondvlak onder-
broken door een kleine zwevende vergaderzaal. Die achterliggende lokettenzaal biedt een mooi 
spektakel: eenvoudige tafels, slechts van elkaar gescheiden door houten akoestische wandjes, 
volgen de zuidgevel. De rij tafels eindigt in een klein orgelpunt: een gesprekslokaaltje dat door 
dezelfde manshoge akoestische panelen enige privacy biedt. Niet alleen voor bezoekers is dit 
een prettige plek: de ambtenaren genieten de hele dag van het uitzicht op het park, al schermen 
gezeefdrukte tekeningen van takken het doorzicht enigszins af. Tussen deze zitbalies en de bak-
steenwand aan de noordzijde bevindt zich een riant landschapskantoor. De strenge baksteen-
wand wordt hier verlevendigd door een rechthoekig uitspringend volume met een glazen front 
op een drietal meter boven de grond. Hierachter bevindt zich op de eerste etage de kantine van 
het personeel. 

Het is vooral door de lichtstraat die het witte plafond van de publieksruimte afscheidt van de 
baksteenwand op het noorden dat je plots beseft dat er een eigenaardige tegenspraak is tussen 
het glazen dak buiten en het gesloten plafond binnen. De verklaring is simpel: het dak is, net als 
de achterwand van het gebouw, ontdubbeld. Zo wordt in de zomer de hitte onder het glas gebuf-

De administratie onder één dak
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ferd, in de winter wordt die gratis warme lucht in het ventilatiesysteem ingebracht. De serrevorm 
is dus niet enkel een vormelijke vondst, maar speelt ook een rol in de energiehuishouding van 
het gebouw. Er zijn wel meer van die snufjes die het aC bijzonder energievriendelijk maken. Zo 
wordt de ventilatielucht aangebracht via grondbuizen, wat ’s zomers koeling oplevert en ’s winters 
voorverwarmde ventilatielucht. Voor de bijverwarming met convectors volstaat dan ook een ketel 
die niet groter is dan die van een woonhuis, al is de footprint van het gebouw ruim 540 vierkante 
meter groot, is de totale vloeroppervlakte, kelders inbegrepen, 1.420 vierkante meter en beslaat 
het geheel een volume van 4.500 kubieke meter (waarvan 3.350 kubieke meter bovengronds). 

Wat dit dossier echt uitzonderlijk maakt, is dat het proces, vanaf de Open Oproep tot de op-
levering, vlekkeloos verliep. De architecten zwaaien districtssecretaris Robert Bosiers hiervoor 
uitbundige lof toe. Bijna tot vervelens toe onderzocht hij steeds opnieuw of alles klopte, van bud-
getten over overleg met stakeholders tot contracten en afspraken met aannemers. Op het einde van 
de rit bleek zelfs dat de budgetten meer dan klopten. Voorzichtigheidshalve had Bosiers immers 
met een hoge prijsherzieningsindex rekening gehouden. In werkelijkheid werd die niet bereikt. 
Het budget dat zo overbleef kon daarom in de aankleding van de kantoren en de buitenaanleg 
geïnvesteerd worden. De architecten namen die kans te baat, met het oogstrelende resultaat dat 
vandaag te bewonderen valt. 
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Beoordeling

Opdracht
•	 De bouwheer is voorbeeldig bij het opmaken van zijn projectdossier en de keuze van de selectie-

procedure. De architect is op een correcte wijze geselecteerd, correct betaald, en de uitvoering 
is correct gebeurd.

•	 Bovendien is bij de budgettering rekening gehouden met prijsherzieningsindexen, waardoor het 
budget een grote marge had. Dat getuigt van voorzienigheid en goede planning.

•	 Deze nieuwbouw past in een totaalaanpak waarbij alle districtshuizen een grondige renovatie-
beurt krijgen.

Proces
•	 Het proces is een parcours zonder hindernissen geweest, dankzij een goede samenwerking tus-

sen opdrachtgever, ontwerper en gebruikers. Ook het overleg met Monumenten en Landschap-
pen is op een constructieve wijze verlopen; dit project bewijst dat hedendaagse projecten ook 
kunnen op een site die beschermd is.

•	 Dit project is goed verlopen omdat het goed aangepakt is. Dankzij het professionalisme van de 
bouwheer en de klaarheid van het proces, is dit project vrij snel gerealiseerd.

Resultaat
•	 Het resultaat is zowel voor het personeel als voor het publiek een verbetering.
•	 De transparantie van een overheidsgebouw wordt in het interieur weerspiegeld en zit in de ar-

chitectuur vervat.
•	 Het resultaat getuigt van een zekere subtiliteit, hetgeen verwacht wordt bij de inplanting op een 

dergelijke site. Het gaat om een project zonder heroïek, dat zeer functioneel is door zijn eenvoud.
•	 Dit duurzame gebouw kan zeker als pilootproject dienstdoen voor andere publieke overheden.
•	 Het was een grote uitdaging om binnen een samenhangend geheel een gebouw in te passen, 

maar het heeft zijn plek gevonden zonder te raken aan het totaalbeeld van het kasteellandschap.

58 Nieuwbouw



Hergebruik 
Herbestemming



Hergebruik 
Herbestemming
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Bouwheer Stad Menen
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Project Administratief en Cultureel Centrum Zoersel

Projectlocatie Zoersel, Antwerpse Kempen



Diversiteit troef

Anders dan in de categorie nieuwbouw was het aantal inzendingen voor herbestemming bij deze 
editie van de Prijs Bouwheer beperkt: eenentwintig voorstellen, waarvan er acht ook voor andere 
categorieën kandideerden. De gebouwen die onderhanden genomen werden, waren zeer divers 
van aard en schaal. Een oude villa in Jabbeke, enkele oude industriële sites, een kasteeltje… Het 
gros van die gebouwen dateerde uit de negentiende en vroege twintigste eeuw. De periode van na de 
Tweede Wereldoorlog doet in deze categorie slechts schoorvoetend haar intrede. Ook de aard van 
de herbestemmingen liep nogal uiteen: van harde renovaties met uitgesproken hedendaagse uit-
breidingen tot zuivere restauraties. Wat echter meteen opviel was dat de kwaliteit van het resultaat 
vaak slechts gemiddeld was. Ook als een project wel een voortreffelijke kwaliteit haalde, viel soms 
niet uit te maken of de opdracht en het proces uitzonderlijk waren geweest en hoe die verlopen 
waren. Dat gold bijvoorbeeld voor de vakkundige restauratie van de E. Braunschool in Gent, waar 
over opdracht en proces weinig te melden viel. 

Daardoor lag de shortlist vrij snel vast. De herbestemming van de Ieperse Picanolsite kon 
moeilijk genegeerd worden: het stadsbestuur had hier duidelijk zijn nek ver uitgestoken, had de 
juiste en goed omschreven ambities en speelde bovendien in het opzetten van een publiek-pri-
vate samenwerking een voorbeeldige rol. In het geval van het stadhuis van Menen was niet alleen 
het resultaat zonder meer verbluffend, maar bleek ook dat dit wondertje er slechts gekomen was 
door de politieke wil en moed van de burgemeester. Het administratief en cultureel centrum van 
Zoersel, dat onderdak vond in een in onbruik geraakte vleugel van een oud psychiatrisch zieken-
huis, dreef ook snel boven. Ten eerste had de gemeente krachtdadig orde op zaken gesteld in haar 
administratief beleid vooraleer tot bouwen over te gaan. Door de keuze voor het oude ziekenhuis 
werd verder een belangrijk stuk erfgoed, een landmark zelfs, veilig gesteld voor de toekomst. Ten 
slotte bewonderde de jury de keuze voor dit gebouw nog om een tweede reden. Het maakt deel uit 
van een complex waarvan andere vleugels in gebruik blijven als psychiatrisch ziekenhuis. Dat is 
geen evidentie. De jury zag hierin een lovenswaardige wil om de bewoners van dit ziekenhuis op 
te nemen in het leven van de gemeente. 

Vielen uiteindelijk uit de boot: de renovatie van het gemeentehuis van Niel, een ontwerp van 
Rapp+Rapp, en het Huis van het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel, een ontwerp van waw-
architecten. Het eerste ontwerp is niet alleen een vernuftige uitbreiding van een neorenaissance-
gebouw, het is ook een uitdagende oefening in deconstructie van deze vormentaal. De ironie van 
dit ontwerp kon echter niet iedereen overtuigen, in tegenstelling tot de inventieve Mies van der 
Rohepastiche die dezelfde architect in Jonkershove ontwierp. Het Huis van het Nederlandstalig 
Onderwijs trok dan weer vooral de aandacht omdat het een mooi voorbeeld is van hoe je kantoor-
gebouwen uit de naoorlogse periode op een zinvolle wijze kan recycleren in plaats van ze af te bre-
ken en er nieuwe te bouwen. Hier rezen dan echter weer twijfels over de toch wel hoge kostprijs. 
Voorzitter Jan Strubbe benadrukte echter meermaals dat in de shortlist van deze categorie geen 
enkel minderwaardig project voorkwam, maar dat er nu eenmaal, helaas, moest gekozen worden. 
Kiezen is inderdaad verliezen… 
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Picanolsite Ieper
Laureaat | Stad Ieper

Bouwheer Stad Ieper
Dossiernummer PB09/05-06-07
Projectomschrijving Reconversie voormalige Picanolsite tot een gemengd project van 

openbare culturele voorzieningen, woningen, winkels en nieuw 
openbaar domein

Indiener Stad Ieper
Ontwerper BURO II, Roeselare
Realisatie 50% in gebruik sedert april, officiële opening 09/09
Projectlocatie Ieper, noordelijk stadsdeel

Een delicate evenwichtsoefening

Tot niet zo lang geleden lagen de bedrijfsgebouwen van weefgetouwenfabrikant Picanol, sinds 
mensenheugenis de belangrijkste werkgever in Ieper, net buiten de noordelijke omwalling van 
de oude binnenstad. Ze besloegen een taps toelopend bouwblok tussen de Polenlaan en het aan-
palende plein Kattenkerkhof – de hoofdingang –, de Weverijstraat, de Nijverheidsstraat en de 
gracht van de voormalige stadsomwalling. Hier bevond zich een amalgaam van productiehallen 
en administratiegebouwen. Aan de rand ervan stonden kleine arbeiderswoningen. Omdat het 
bedrijf uit zijn voegen barstte, verkaste de productie aan het einde van de vorige eeuw naar een 
industriezone verder buiten de stad. Op het terrein bleven enkel de ‘Salle de démonstration’ en 
de administratieve gebouwen in gebruik. Maar ook die laatste functies vertrokken rond 2001 
naar de nieuwe site. Meteen was de stad een stadskanker ‘rijker’. Problemen zijn echter ook kan-
sen. Op minder dan tien jaar tijd werd de site door toedoen van de stad compleet gerenoveerd. Er 
kwam een gemengd programma van publieke en private functies, aangevuld met sociale wonin-
gen en koopwoningen voor de privémarkt. Het Kattenkerkhof werd heraangelegd. 

Die renovatie is om meer dan één reden opmerkelijk. De stad bereidde zich vooreerst goed 
voor op het vertrek van het bedrijf. In het midden van de jaren 1990 had ze immers al een analyse 
uitgevoerd van haar eigen ruimtebehoeften. Die werd gekoppeld aan een analyse van locaties die 
potentieel vrijkwamen. Deze oefening werd rond de eeuwwisseling nog eens overgedaan. Uit die 
analyse bleek dat de culturele infrastructuur van de stad met veel problemen kampte. De stede-
lijke musea bijvoorbeeld ontbrak het aan zichtbaarheid. Bibliotheek en archief leden onder acuut 
plaatsgebrek. Het cultureel centrum en het deeltijds kunstonderwijs (dko) huisden in verouderde 
schoolgebouwen. Het jongerenontmoetingscentrum joC was wel gezegend met een toeristische top-
locatie op de Grote Markt, maar had daar eigenlijk geen behoefte aan. Tegelijk stelde men vast dat 
zowel de Veehallen aan het station als de Picanolsite vrijkwamen. Beide gebieden kenden al jaren 
een gestage neergang en smeekten om nieuwe activiteiten en investeringen. De Veehallen, gelegen 
in de uitgaansbuurt rond het station, bleken een ideale locatie voor een joC en een CC. De Picanolsite 
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daarentegen was aangewezen als locatie voor bibliotheek, archief en dko. De site ligt immers in een 
woonwijk. Een bibliotheek of academie storen hier niet, in tegenstelling tot het nachtlawaai van 
een joC of een CC. Het joC ten slotte zou dan, na afronding van deze twee grootscheepse operaties, 
vrijkomen als nieuwe museumlocatie. Het eerste deel van dit plan is dus ondertussen afgerond, het 
tweede staat in de steigers. 

Een tweede opmerkelijk aspect aan dit project was dat het in deze operatie impliciet en van in 
den beginne ging om meer dan de huisvesting van de stedelijke culturele instellingen. De stad nam, 
terecht, aan dat een goed gerichte injectie van publieke middelen ook privémiddelen zou aantrek-
ken. Publieke investeringen waren dus de hefboom om verloederde stadsdelen op te waarderen. 
Probleem was alleen dat de stad, met haar 35.000 inwoners, nauwelijks over de middelen beschikte 
om al deze processen op gang te trekken, en zelfs weinig zin had om deze werken in eigen beheer 
uit te voeren. Burgemeester Luc Dehaene had daarvoor in het verleden iets te vaak bouwwerken 
budgettair zien ontsporen. Dus besloot hij met zijn team om een publiek-private samenwerking pps 
op te zetten volgens de formule ‘Design Build Finance & Maintain’. Het voordeel is evident: je krijgt 
een project waarvan de kostprijs tijdens de ‘huurperiode’ exact vastligt. De nadelen zijn echter le-
gio. De vaste kostprijs heeft als keerzijde dat de prijs gewoonlijk hoger ligt dan bij werken in eigen 
beheer. Maar vooral: je hebt als bouwheer na het ondertekenen van een overeenkomst nog slechts 
weinig in de pap te brokken. Je moet dus op voorhand de randvoorwaarden van zo’n overeenkomst 
erg precies vastleggen. 

De meeste gemeenten zijn tegen dergelijke taak niet opgewassen. Dehaene kent echter, door 
eerdere beroepservaringen, het klappen van de zweep in de bouwsector. Gewapend met die ken-
nis bereidde hij met een kleine groep medewerkers lang en uiterst grondig de procedure voor. De 
West-Vlaamse Intercommunale wvi stak een handje toe met een studie van de potenties van de site. 
Zo kon de stad al in 2003 met een juridisch en financieel doortimmerd dossier en met heldere out-
putspecificaties – ook inzake ruimtelijke en architecturale kwaliteit –, de Europese markt opgaan 
om een geschikte partner te vinden. Dat is de derde reden waarom dit project uitzonderlijk is. 

Ondertussen werd de site met 30% subsidies van het Stedenbeleid van de Vlaamse overheid 
aangekocht. Na ruggespraak met Monumenten & Landschappen en ahrom werd, alweer met (90%) 
subsidies, overgegaan tot de afbraak van weinig waardevolle gebouwen. Zo was het terrein bouwrijp. 
Meteen werden onderhandelingen gestart met de aannemerscombinatie Vanhaerents-Van Roey.  
Die was met een projectvoorstel van architectenbureau BURO II uit Roeselare als beste uit de markt-
bevraging gekomen. Burgemeester Dehaene: ‘Hun ontwerp beantwoordde aan wat ons voor ogen 
stond. Wij wilden de herinnering aan de vroegere industriële activiteit levendig houden. BURO II 
kwam daaraan tegemoet.’ Een en ander werd gecommuniceerd met de buurt, de stadsbevolking en 
uiteraard ook de werknemers van Picanol die hier nog gearbeid hadden. Gedurende het hele proces 
hield het gemeentelijk infoblad de bevolking op de hoogte van de vordering van het dossier.

Al vroeg in de pps-onderhandelingen kwam er echter een kink in de kabel. De stad klopte nu 
ook voor subsidies voor het renovatieproject aan bij Stedenbeleid. Die keken deze keer nauwer toe 
op de kwaliteit dan bij het eerdere aankoop- en sloopdossier. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk 
wat er zou gebeuren met het reusachtige plein Kattenkerkhof. De verbinding met en de aanleg van 
de schilderachtige kop van de Vaart, die precies in de as van de Polenlaan ligt, was niet uitgewerkt. 
Ten slotte was er geen aandacht voor het aanpalende, eveneens leegstaande fabrieksgebouw van de 
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familie Heite. Het siert de stad dat zij de kritiek aanvaardde, en – met Vlaamse steun – architec-
tenbureau Robbrecht & Daem een studie liet uitvoeren naar de ruimere context. Die studie leidde 
tot aanzienlijke bijsturingen in het ontwerp. De belangrijkste daarvan was dat de aanleg van het 
Kattenkerkhof in de planning opgenomen werd. Een duidelijke pleinbegrenzing met een woonblok 
aan de noordzijde van dit driehoekige plein was de bekroning daarvan. De overeenkomst met de 
private partner werd hiertoe aangepast: hij kreeg onder meer de verplichting opgelegd om na de 
werken aan de Picanolsite dit woonblok te realiseren. Zodra die kaap genomen was, kwam Steden-
beleid ook zonder morren met ca. 1,5 miljoen euro subsidies over de brug. 

De economische crisis gooide echter roet in het eten. Nu gebouwen en plein zo goed als opge-
leverd zijn, is er nog geen spoor van dit woonblok te zien. De burgemeester relativeert: het komt er 
wel, maar er zal iets meer tijd over gaan. In een pps-project blijft het toch ook altijd een kwestie van 
geven en nemen, merkt hij op. Je moet binnen de marges van de overeenkomst wat soepelheid aan 
de dag leggen. Dat was ook zo tijdens het bouwproces. Hoe goed het project ook voorbereid was, er 
doken hier en daar toch wat extra vragen op. Inzichten groeiden tijdens het bouwen. Dan was het 
telkens zaak om met alle partijen te overleggen om tot een degelijke, liefst kostenneutrale bijsturing 
te komen. 

Ondertussen is de site bijna helemaal klaar. In de oude ‘Salle de démonstration’, een kleine 
industriehal, wordt nog met man en macht gewerkt aan de bouw van enkele lofts. De ‘Magasin de 
fer’ aan de Polenlaan wacht nog op een definitieve invulling als kantoor- en winkelruimte. Maar 
verder is alles in gebruik. Naast de ‘Salle de démonstration’, loodrecht op de Polenlaan, prijkt een 
rij gestapelde sociale woningen, ontsloten door buitentrappen tussen de woningen. Die worden 
beheerd door woningbouwmaatschappij Ons Onderdak. Aan de overzijde van het toegangspad tot 
deze woningen bevindt zich de oude ‘Fonderie’, een fabriekshal met spanten in gewapend beton 
die uitgeeft op de Polenlaan. BURO II kleedde de hal uit tot op de naakte structuur, en schoof er een 
nieuwe gelijkvloerse structuur tegenaan. Die strekt zich uit tot aan de Weverijstraat. Een uniforme 
nieuwe huid in sobere rode baksteen, geperforeerd door grote raampartijen, smeedt het nieuwe 
en het oude deel tot een eenheid. Dit nieuwe bouwblok omvat een riante bibliotheek en een stads-
archief van indrukwekkende afmetingen. Langs de Weverijstraat werd boven op het gelijkvloerse 
nieuwbouwdeel een drie etages hoog bouwblok met appartementen geplaatst. Het kijkt aan de ach-
terzijde uit op een groendak en op de oude ‘Fonderie’. Het spectaculairste deel van de gerenoveerde 
site is echter de driebeukige montagehal. Ze ligt aan een groot binnenplein tegenover de ‘Fonderie’ 
en de sociale woningen. Ook dit is een oude industriële structuur in gewapend beton. Hier vindt het 
deeltijds kunstonderwijs onderdak. De oorspronkelijke baksteengevels werden hier quasi intact 
bewaard. De ateliers beeldende kunsten zijn gegroepeerd in twee van de drie oude hallen. Hier is de 
oude, imposante betonstructuur nog in zijn volle glorie te bewonderen. Een inspirerende context. 

Het meest opmerkelijke aan dit project is echter dat een kleine stad met een beperkte admi-
nistratie voldoende slagkracht ontwikkelde om de uiterst delicate evenwichtsoefening van een pps 
tot een goed einde te brengen, en daarbij alle officiële en officieuze stakeholders recht deed. Je moet 
het maar doen. 
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Het beeldhouwatelier 

67



Het beeldhouwatelier 

68 Hergebruik / Herbestemming



De nieuwe bibliotheek
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De kop van het nieuwe flatgebouw aan het Kattenkerkhof
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Beoordeling

Opdracht
•	 De keuze van de stad voor het behoud van een site met een belangrijke historische waarde voor 

de stad, was niet de meest voor de hand liggende. Elke inwoner van Ieper zal in aanraking ko-
men met de brede ontsluiting van dit onroerend erfgoed. 

Proces
•	 Door de betrokkenheid van tal van actoren (diverse stadsdiensten, eigenaars, promotoren en de 

sociale bouwmaatschappij) was dit proces in de aanvangsfase bijzonder complex. De bouwheer 
heeft in deze beginfase blijk gegeven van veel geduld en overredingskracht en uiteindelijk met 
een stevige kennis van zaken en beginselvastheid dit project binnen de gestelde termijnen tot 
een goed einde weten te brengen.

•	 Het brede communicatie- en participatieplan met betrekking tot de inwoners en de oud-werk-
nemers is voorbeeldig.

Resultaat
•	 Dit project zal functioneren als een scharnier tussen het noordelijk stadsdeel en het stadscen-

trum. Ruimte die vroeger privé was, wordt publiek gemaakt, waardoor een nieuwe stedelijke 
dynamiek ontstaat.

•	 Het samenbrengen van verschillende functies in één buurt biedt synergieën: van culturele func-
ties over sociale doelstellingen en private ontwikkelingen tot het creëren van nieuwe publieke 
ruimte. Deze mix van verschillende functies, in een pps-constructie, kan een voorbeeldproject 
voor andere overheden in Vlaanderen zijn.
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Gezicht vanaf het oude binnenplein – nu ontvangstruimte – naar het nieuwe binnenplein
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Stadhuis Menen
Genomineerd | Stad Menen

Bouwheer Stad Menen
Dossiernummer PB09/14-15
Projectomschrijving Renovatie stadhuis Menen
Indiener Stad Menen
Ontwerper noA architecten, Brussel
Realisatie 10/2007
Projectlocatie Menen, centrum

Het Charter van Venetië revisited

Burgemeesters zijn een aparte soort onder de politici. Zij staan meer dan nationale politici met 
beide voeten in de realiteit van hun stad. Ze zijn meer aanspreekbaar, en dus ook kwetsbaarder. 
Dat directe contact verleent hen echter ook een ongewoon directe beleidsmatige slagkracht. Gil-
bert Bossuyt is daar het levende bewijs van. Als kersverse burgemeester van Menen merkte hij 
dat de vorige legislatuur kwansuis een opdracht verleend had voor een renovatie van het stadhuis. 
Die maakte hij, ondanks aanzienlijke schadevergoedingen aan aannemer en ontwerper, weer on-
gedaan. Bossuyt had immers in de smiezen dat het niet goed zat met dat plan. Dat zinde hem niet. 

Bossuyt had juist gezien: het plan laboreerde verder aan de kwaal die het oude stadhuis, een 
bouwblok dat de Grote Markt netjes in twee verdeelt, in de loop der tijden tot een onoverzich-
telijk doolhof van hokken, gangetjes en koertjes degradeerde. Oorspronkelijk was dit bouwblok 
niet volledig als stadhuis in gebruik. Aan de oostzijde ligt een belfort in baksteen uit de zestiende 
eeuw, met daarnaast een T-vormig bestuursgebouw uit de achttiende eeuw. Aan de noord- en 
de westzijde werd het blok in de negentiende eeuw afgewerkt met een L-vormig neoklassiek 
complex van winkels en woningen. In de loop van de twintigste eeuw werd dit laatste complex 
langzaam ingepalmd door het stadhuis. De verschillende verdiepingshoogten van het oude en 
het nieuwere gebouw leidden tot een merkwaardige bricolage van overgangsruimtes. Zo slibde 
het binnengebied dicht. Ongeïnspireerde ‘verfraaiingen’ – de bekende valse plafonds en dito 
wanden – en de brutale introductie van technische installaties ontdeden het gebouw nog verder 
van zijn oorspronkelijke luister en proporties. En dat voor een beschermd monument! Het ergste 
was: hier viel niet meer te werken. Liever dan te ‘kurieren am Symptom’ wilde Bossuyt meteen 
schoon schip maken. Herstel het gebouw in ere en schep efficiënte werkruimtes voor de stads-
diensten, dat was in een notendop de omschrijving van de Open Oproep die Bossuyt daarom via 
de Vlaams Bouwmeester lanceerde. 

Geen sinecure! Toch had Bossuyt met zijn drieste ingreep juist gegokt: hij kreeg een ontwerp 
van noA architecten, dat tot het beste behoort wat recent qua monumentenzorg gepresteerd werd 
in dit land. Ze maakten vooraf de binnenruimte tussen de oorspronkelijke gebouwen opnieuw 
leeg. Binnen de gebouwen ruimden ze alle aangeslibde lagen en overtollige leidingen op. Wat 
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Evocatie van oude luister en sfeer met nieuwe materialen

ze behielden waren de achttiende- en de negentiende-eeuwse vleugels in hun oorspronkelij-
ke – ontkoppelde – staat. Om opnieuw een werkbare verbinding te bekomen, zonder de hybride 
structuur van het bouwblok te verdoezelen, voerden zij twee, in wezen eenvoudige, maar net 
daarom zo vernuftige, ingrepen uit. 

Op het binnenplein tussen de twee vleugels plaatsten ze een reusachtige stelling van vier-
kante stalen kokers, op zowat anderhalve meter van de oude buitengevels. De tussenafstand tus-
sen de horizontale liggers van deze ‘kooi’ weerspiegelt de verdiepingshoogte van de tegenoverlig-
gende oude gebouwen, ca. 5 meter per etage aan de zijde van de oudste gebouwen, ca. 4 meter per 
etage aan de zijde van de recentere. De met glas opgevulde kaders van deze stalen kooi definiëren 
een binnenplein dat al vanaf de ingang van het stadhuis zichtbaar is. Tussen de horizontale lig-
gers van deze stelling en de oude wanden werden vloerplaten in gepolijst wit beton op stalen 
dragers gelegd. Tussen de nieuwe vloeren en de oude wanden blijft telkens een geprononceerde 
spleet: de nieuwe invulling raakt nauwelijks aan de oude gebouwen. Je kan je zo voorstellen dat 
de nieuwe vloerplaten weggenomen worden. Een vernuftig spel van hellende vlakken en trappar-
tijen in de nieuwe vloerplaten regelt op een transparante manier de overgang tussen de verschil-
lende verdiepingshoogten. 

In de oude vierkante binnenkoer van de achttiende-eeuwse vleugel – ooit was dit klaarblij-
kelijk de paardenstalling, nu is het de grote hal van het stadhuis – plaatsten ze een tweede nieuwe 
structuur in beton. Uiterst ranke betonkolommen, wel 10 meter hoog, werden verbonden door 
een balkenrooster in de vorm van een zonnewiel. Zij dragen een vloer- en een dakplaat. Die twee 
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platen definiëren de nieuwe zaal waar de gemeenteraad zitting houdt rond een vierkante tafel. 
Zowel in vloer- als in dakplaat werd een opening uitgespaard. Zo valt er door de raadzaal heen 
licht tot in de hal. Vanuit die hal kan je ook meteen een glimp opvangen van de raadzaal. 

De twee autonome, helder gedefinieerde ingrepen laten de oorspronkelijke gebouwen weer 
ademen. Enfilades van kamers en gangen krijgen bijvoorbeeld hun oorspronkelijke rol terug. 
De winkelpuien op de begane grond in de negentiende-eeuwse vleugel zijn in ere hersteld, zij 
het dat de loketten die er zich bevinden enkel van binnenuit bereikbaar zijn. Het ontwerp rea-
liseert zo in één beweging een precieze restauratie en een soepel functionerend gemeentehuis. 
Als restauratie is het bovendien een briljante demonstratie van het Charter van Venetië. Dat wil 
dat restauraties van gebouwen ten allen tijde omkeerbaar zijn, en dat bovendien de restauratieve 
ingrepen duidelijk afleesbaar blijven. Dat Charter was een reactie op de praktijk van de negen-
tiende eeuw die historische gebouwen soms rücksichtslos aanpaste aan een (fictief) ideaalbeeld 
van het verleden. 

Het mooie is dat de architecten hun ingrepen niet alleen duidelijk zichtbaar laten, maar ze 
heel geraffineerd uitwerken. De geest van de geniale Italiaanse restaurateur Carlo Scarpa is hier 
nooit ver weg. In de detaillering laat noA immers merken dat ze zowel de constructieve als de 
formele logica van deze gebouwen precies aanvoelen. Dat aanvoelen is niet enkel een kwestie 
van droge kunsthistorie. Het gaat om inzicht in de tactiele en zintuiglijke ervaring van materi-
alen en verhoudingen. Parket kraakt, tegels knarsen, behang transformeert een ruimte tot een 
binnenstebuiten gekeerd foedraal, een cadeauverpakking. Beide aspecten – het technische en 
het semantische – doen de architecten bij elke ingreep als het ware in één gebaar recht. De he-
dendaagse middelen die ze inzetten zijn onveranderlijk een gebaar dat analoog, dus niet gelijk, is 
aan wat men in het verleden wellicht zou gedaan hebben. Die aanpak werd doorgetrokken tot in 
de opdracht voor een kunstwerk voor het gebouw. Maar daarover verder meer. Het gebouw werd 
immers niet enkel genomineerd in de categorie herbestemming maar ook in die van kunst in 
opdracht. 

Maar hoe dan ook: dit juweeltje kwam er enkel dankzij een burgemeester die meer wilde dan 
een haastig ineengeflanst plan, en die de hele bouwperiode lang koppig voet bij stuk hield. 
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Zijgevel zuid: de nieuwe invulling is duidelijk gemarkeerd

Marktplein Menen
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Binnenplein: een stelling van stalen kokers voor de oude gevels
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Beoordeling

Opdracht
•	 De opdrachtformulering – het herstellen van het historische gebouw en de structuur van de 

historische panden – getuigt van ambitie.

Proces
•	 De jury heeft lof voor de politieke moed van de nieuwe coalitie om te kiezen voor kwaliteit, en de 

selectieprocedure voor het ontwerp helemaal opnieuw op te starten. De nieuwe coalitie maakte 
deze keuze ondanks het feit dat er reeds een aannemer was aangesteld en er een schadever-
goeding betaald moest worden.

Resultaat
•	 Het resultaat is een bijzonder fijnzinnig ontwerp, waarbij twee structuren met een sterke ex-

pressieve kracht toegevoegd werden. De homogeniteit van de gebouwdelen werd hersteld.
•	 In dit project werd tevens op een geslaagde wijze kunst in opdracht gerealiseerd.
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De raadzaal als glazen huis

De oude rozentuin werd ontvangstruimte
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Administratief en Cultureel Centrum Zoersel
Genomineerd | Gemeente Zoersel

Bouwheer Gemeente Zoersel
Dossiernummer PB09/25
Projectomschrijving Verbouwing van het voormalige moederhuis en klooster 

Bethaniënhuis tot een administratief en cultureel centrum
Indiener Gemeente Zoersel
Ontwerper Driesen-Meersman-Thomaes Architecten, Antwerpen
Realisatie 05/2008
Projectlocatie Zoersel, Antwerpse Kempen

Van zorg voor geesteszieken naar zorg voor burgers

Soms speelt het toeval een grote rol. Dat was het geval toen de gemeente Zoersel haar vestiging 
in een kasteel in Halle wilde uitbreiden vanwege plaatsgebrek. Terwijl de gemeente via de Open 
Oproep daarvoor op zoek was naar een ontwerper, kreeg ze van de Zusters Norbertienen de vraag 
of ze het voormalige hoofdgebouw van het Bethaniënhuis aan de Handelslei in Sint-Antonius, 
met 11.000 inwoners de dichtstbevolkte deelgemeente van Zoersel, wilde overnemen. 

Dat Bethaniënhuis is een referentiepunt in de gemeente. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd het psychiatrisch hospitaal van de zusters in Duffel volledig vernield. Ze bouwden in Zoer-
sel een tweede vestiging naar plannen van architect Jef Huygh. Die vestiging was ambitieus van 
opzet. Behalve woonsten voor geneesheren en aalmoezeniers ontwierp Huygh een fors vierkant 
hoofdgebouw rond een centrale rozentuin. Aan de straatzijde werd het gebouw geflankeerd door 
een kapel links en een refter en feestzaal rechts, telkens bekroond met een toren. Het pittoreske 
gebouw is schatplichtig aan de neostijlen van de negentiende eeuw, maar in de gezochte materi-
aalbehandeling van gevels en interieur steekt ook de geest van de art deco al de kop op. Dat maakt 
het tot een merkwaardig stuk architecturaal erfgoed. Het zou niet bij deze eerste bouwcampagne 
blijven. Na de Tweede Wereldoorlog kende het hospitaal een explosieve schaalvergroting. Ook 
vandaag wordt aan het ziekenhuis nog voortdurend gebouwd en verbouwd. Lange tijd, tot 1973, 
diende het oorspronkelijke hoofdgebouw als moederhuis en klooster voor de zusters. Later bleef 
enkel het klooster over, maar toen dat te groot werd, trokken de zusters zich terug in een nieuw, 
laag bijgebouw aan de voorzijde van het vroegere hoofdhuis. Het hoofdgebouw stond nu leeg, 
want de activiteiten van het psychiatrisch en algemeen ziekenhuis hadden zich ondertussen al-
lemaal verplaatst naar andere gebouwen op het terrein. 

De zusters wendden zich tot de gemeente om dit oudste deel van hun vestiging over te ne-
men omdat ze vreesden dat een private overnemer van gebouwen en park weinig heel zou laten. 
Voor de gemeente was dit aanbod een godsgeschenk, want plots was er plaats te over om de sterk 
verspreide gemeentediensten en ook het oCmw op één locatie samen te brengen. Er was zelfs 
plaats genoeg voor een klein cultureel centrum. Zo kon men aan de grote vraag naar lokalen voor  
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verenigingen tegemoetkomen. Later werd aan het programma ook een kleine politiepost toe-
gevoegd. De uitstraling van het gebouw was daarbij mooi meegenomen. Omdat veel inwoners 
van Zoersel hier het levenslicht zagen, heeft het gebouw een belangrijke plaats op hun mentale 
kaart. Deze onverwachte kans zette de gemeente echter ook aan het denken. Als alle diensten 
samenkwamen op één plaats, was dat misschien ook een uitgelezen kans om de administratie te 
stroomlijnen. Waarom zou men er een aparte financiële of personeelsdienst voor de gemeente en 
voor het oCmw op nahouden bijvoorbeeld? 

Financieel was de renovatie echter een harde dobber. Om de gemeente niet op te zadelen 
met een torenhoge schuld, nam het bestuur daarom zijn toevlucht tot een publiek-private sa-
menwerking pps, en wel onder de formule ‘Design Build Finance & Maintain’ (dbfm). Opmerke-
lijk is dat de gemeente ook het veranderingsmanagement van haar diensten in dit pakket opnam. 
Het ging hier niet alleen om een nieuwe huisvesting, maar om een ‘extreme make-over’ van de 
gemeente in al haar facetten. Afgaande op de voorstellen die ingediend werden, deed de gemeen-
te het voorbereidende werk voor deze dbfm-operatie overigens uitstekend, want ze kreeg ook qua 
architectuur een paar uitstekende voorstellen. Dat is, zoals in de inleiding van dit boek uiteen-
gezet werd, zeker geen evidentie. Het veronderstelt stringente outputspecificaties die een groot 
gewicht leggen op die architecturale kwaliteit. De combinatie Dexia als financier, Vanhout als 
aannemer en Driesen-Meersman-Thomaes (dmta) als architect1 kwam hier als beste kandidaat 
uit de bus. Deze werkwijze leidde alvast tot een ongekend snelle bouwcampagne: de bouwwerken 
werden afgerond op ruim anderhalf jaar tijd. Nochtans doken er tijdens de werken lelijke tegen-
vallers op. Zo bleek de asbestinventaris van 1993 niet volledig. Onder meer de dakbedekking in 
kunstleien moest vervangen worden, terwijl slechts een reiniging gepland was. Bij de start van 
de bouwwerken werd ook de epb-regelgeving van kracht, waarop de gemeente besloot om extra 
inspanningen te leveren voor een voorbeeldig en duurzaam energiebeheer. 

dmta herinterpreteerde de figuur van het gebouw op een doortastende manier. De oude ro-
zentuin werd overwelfd met een sheddak, dat slechts op twee grote palen steunt. De zaagtand-
vorm van dat dak verspringt onregelmatig en de glasvlakken zijn her en der voorzien van gekleurd 
glas. Dat verlevendigt de ruimte sterk, hoe sober de aankleding verder ook is. Hier bevindt zich 
de centrale ontvangstruimte van het gebouw. De gangen rond dit binnengebied werden quasi 
intact bewaard en geven rondom toegang tot alle andere lokalen op benedenverdieping, etage en 
zolder. In het midden achter de centrale hal ligt op de begane grond de raadzaal van de gemeente. 
Door het wegnemen van de vloer op de eerste etage is deze ruimte dubbel zo hoog en hoogst im-
posant. Grote ramen die uitgeven op de tuin verlenen de zaal echter ook een erg open karakter. 
Dat wordt nog versterkt doordat je van op de gang op de etage kan binnenkijken in de raadzaal. 
Het ideaal van een transparant bestuur is hier letterlijk in steen en vooral glas vertaald. 

In de oude gangen rond de centrale hal, de vroegere binnentuin, werden de oude glasramen 
uit de vroegere vensteropeningen weggenomen. Zo heb je er onbelemmerd zicht op de centrale 
hal. Deze ingreep dient overigens ook om de centrale ventilatie optimaal te laten functioneren. 
Enkel aan de voorzijde van het gebouw werden deze glasramen op de begane grond wel behouden. 
De voorste vleugel en de vroegere kapel links (de feestzaal rechts wordt nog steeds gebruikt door 

1 Deloitte werd daarnaast aangesteld voor het veranderingsmanagement.
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Een sheddak met gekleurde glasvlakken boven de ontvangstruimte 
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Schuifdeuren sluiten de verenigingslokalen in het voorgebouw af van het AC
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de zusters) kunnen immers onafhankelijk van de rest van het gebouw functioneren. Hier bevindt 
zich namelijk het cultureel centrum. In het voorgebouw zijn de lokalen voor verenigingen. De 
kapel werd getransformeerd tot een zaal met foyer, en heeft zijn eigen ingang. In die kapel werd 
de oorspronkelijke aankleding grotendeels intact bewaard, tot en met de plafondschilderingen. 
Enkel het hemelsblauw van het tongewelf werd verruild voor een neutraler wit. Ook de politie 
heeft zijn eigen ingang achter aan het gebouw. Dit was nodig vanwege de stringente organisatie-
eisen eigen aan de politie, maar verhindert ook potentiële conflicten in gebruik met het oCmw. 

Het verbouwde complex biedt een merkwaardige dubbelfiguur. Zowel buiten als binnen zijn 
de vroegere opzet, organisatie en beeldtaal van het gebouw nog goed te herkennen: de vorm van 
het gebouw bleef intact en veel oorspronkelijke materialen werden behouden. Toch merk je al 
vanaf de straat dat het gebouw een nieuwe invulling kreeg. Het voorplein is heraangelegd met 
een verlaagde autoparking, aan de ingangsdeuren verschenen hellingsbanen, de raamopeningen 
in de voorgevel zijn aangepast en het metselwerk is gekaleid. Binnen is die spanning oud-nieuw 
ten top gevoerd door het contrast tussen de gangen, waar de sfeer van vroeger nog hangt, en de 
lumineuze centrale hal en raadzaal. Alsof de gemeente wilde zeggen dat traditie en vernieuwing 
hier hand in hand gaan. 
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Beoordeling

Opdracht
•	 De strategische keuze om eerst de visie uit te werken met betrekking tot gemeente- en ocmw-

diensten en daar het concept op toe te passen, geeft dit project een innoverend karakter. Dit is 
een doorgedreven voorbeeld van integratie van diensten van een lokaal bestuur, die nu bijvoor-
beeld over één geïntegreerde personeelsdienst beschikken.

•	 De jury apprecieert de keuze van het gebouw als symbool voor een gemeenschapsplaats, waar-
bij een landmark in een gemeente wordt behouden.

•	 De herbestemming van een kloostergebouw of van religieus erfgoed in het algemeen tot een 
gebouw met een publieks- of gemeenschapsfunctie is een oefening die in de toekomst in Vlaan-
deren nog zal gemaakt worden. De hoge kosten voor onderhoud en restauratie maken van het 
religieus patrimonium een maatschappelijk vraagstuk. Dit project kan dienstdoen als een goed 
voorbeeldproject. 

•	 Ook de keuze van het onderbrengen van een administratief en cultureel centrum op een psychi-
atrische campus met psychiatrische patiënten, is niet voor de hand liggend.

Proces
•	 Diverse voorbereidende werkgroepen hebben een integrale visie uitgewerkt op de werking en 

organisatie van gemeentelijke diensten waardoor in dit project duurzaam gebouwd kon worden 
zowel aan de organisatie als aan de infrastructuur.

Resultaat
•	 Het feit dat dit een publiek gebouw wordt, waar elke inwoner van de gemeente mee te maken 

heeft, zorgt ervoor dat het stigma van ‘ocmw-bezoeker’ wegvalt.
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Publieke ruimte



Publieke ruimte

Laureaat 

Bouwheer Stad Diksmuide

Project Dorpskernherwaardering Nieuwkapelle

Projectlocatie Nieuwkapelle, kleine deelgemeente van Diksmuide

Genomineerd 

Bouwheer Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Project Fiets- en voetgangersbrug Knokke-Heist

Projectlocatie Knokke-Heist



Onbekende prijs maakt onbeminde prijs?

Bij de vorige editie van de Prijs Bouwheer werden twee categorieën, landschap en infrastructuur, 
samengevoegd tot één categorie, publieke ruimte. Bij eerdere edities van de Prijs was immers 
gebleken dat het aantal inzendingen in beide deelcategorieën zo klein was dat je bijna altijd zeker 
was van een prijs. Dat kan de bedoeling niet zijn. Net bij de editie 07 verdrongen zich echter een 
groot aantal kandidaten om zowel indrukwekkende landschappelijke als belangrijke infrastruc-
turele werken voor te stellen. Een aantal architectuurprojecten bleek bovendien ook moeiteloos 
de toets ‘publieke ruimte’ te doorstaan. Dit jaar daarentegen was het aantal inzendingen weer 
als vanouds klein. Bovendien kandideerden een groot aantal inzendingen ook in een andere ca-
tegorie, en ging het, wat de publieke ruimte betreft, om niet meer dan een aanvulling bij een 
bouwproject. In één geval, de aanleg van een groen- en fietsas in Eeklo, apprecieerde de jury 
wel het geleverde werk, maar betreurde zij dat het hier slechts ging om een randafwerking van 
de boeiende ontwikkeling die de oude Stassanosite in die gemeente in het verleden onderging. 

Natuurlijk was er Park Spoor Noord, een van de meest indrukwekkende proeven van land-
schapsaanleg die ooit te zien waren in dit land. Het project scoort echter op zoveel punten tegelijk, 
en is zo uitdagend in zijn bevraging van de relatie tussen stedelijk beleid en stedenbouw dat het 
haast onmiddellijk gezien werd als laureaat voor de geïntegreerde opdracht. 

Betekent dit nu dat er geen andere opmerkelijke projecten in de publieke ruimte te note-
ren vielen in de afgelopen twee jaar? Gelukkig niet. De nieuwe brug in Temse, die pas onlangs 
opengesteld werd, is een eclatant voorbeeld van een voorbeeldige procesvoering die tot een dito 
resultaat leidde. Als men er de Open Oproepen van de laatste jaren op naslaat, dan blijkt ook dat 
tal van gemeenten, provincies, agentschappen intensief begaan zijn met projecten in de open-
bare ruimte. Alleen, die verantwoordelijke overheden stelden zich dit jaar niet kandidaat voor 
deze prijs. De jury formuleerde dan ook heel wat aanbevelingen om ervoor te zorgen dat dit soort 
projecten de volgende keer wel in beeld komt. 

De shortlist lag, met de inzendingen die er wel waren, op die manier heel snel vast. Het ju-
rydebat eindigde ermee dat er slechts twee projecten werkelijk een prijs waard waren. Het eerste, 
de heraanleg van het dorp Nieuwkapelle in de Westhoek, omdat het op een exemplarische manier 
de heraanleg van de publieke ruimte aanwendt als een vliegwiel om de leefbaarheid van een weg-
kwijnend dorp op te krikken. Het tweede, de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug in Knokke 
omdat het hier om een infrastructuur met grote technische en poëtische waarde gaat. Bovendien 
lost de brug een schier onoplosbaar ruimtelijk conflict toch bevredigend op. Dat Nieuwkapelle als 
laureaat uit de bus kwam heeft dan ook niets te maken met de intrinsieke kwaliteit van een van 
beide ontwerpen, maar alles met de rol die de opdrachtgever speelde in dit verhaal. In het geval 
van Nieuwkapelle is het welslagen van de onderneming voor een groot deel terug te voeren op de 
voorbeeldige projectregie van de stad Diksmuide, waarvan Nieuwkapelle een deelgemeente is, en 
de West-Vlaamse Intercommunale wvi. Bovendien blijkt achter hun werk een langdurig en door-
dacht beleid op het niveau van de provincie te schuilen. Hier maakt de overheid, op alle niveaus, 
van laag naar hoog, wel degelijk een zeer groot verschil. En dat is waar het in deze prijs toch in 
eerste instantie om gaat. 

89





Dorpskernherwaardering Nieuwkapelle
Laureaat | Stad Diksmuide

Bouwheer Stad Diksmuide
Dossiernummer PB09/01
Projectomschrijving Herinrichting dorp gebaseerd op zeven pijlers: gescheiden rio-

lering, verbinding zandwinningsputten-dorp, landschappelijke 
integratie, verkeersleefbaarheid, wooncomfort, kwalitatieve 
publieke ruimte en versterking van het sociale weefsel

Indiener Stad Diksmuide
Ontwerper Vectris, Leuven
Realisatie 05/2009
Projectlocatie Nieuwkapelle, kleine deelgemeente van Diksmuide

Vanzelfsprekende leefbaarheid

We staan er zelden bij stil dat dorpen die ooit ontstonden ook weer kunnen verdwijnen. Zodra 
het verval echter inzet, is het vaak moeilijk te stuiten. Waar dat aan ligt? Vaak zijn wegkwijnende 
dorpen ook niet de mooiste dorpen, vaak kent het gemeenschapsleven er al lange tijd een gestage 
neergang. Als de publieke ruimte dan ook niet zo best onderhouden is, wordt de plek weinig 
aantrekkelijk voor nieuwkomers, en heeft ze ook als toeristische trekpleister weinig waarde. Als 
dan de oude economische basis, de landbouw, afkalft, en er geen nieuwe impulsen komen, bij-
voorbeeld uit het toerisme, gaat ten slotte ook de kwaliteit van het woningaanbod achteruit. Op de 
duur blijft er vaak niet veel meer over. Het is een typisch probleem van kleine dorpskernen in de 
Westhoek. Met haar gebiedsgerichte werking probeert de provincie de juiste impulsen te geven 
om die problemen tegen te gaan. Vaak is een concreet probleem de aanleiding om tot actie over te 
gaan. Dat was ook zo in Nieuwkapelle, een deelgemeente van Diksmuide. 

Voor de Eerste Wereldoorlog zag het dorp er heel anders uit dan nu. Net als de naburige 
gemeenten Oudekapelle en Sint-Jacobskapelle ligt het op een zandrug in een krekengebied. De 
oude hoofdweg van het dorp liep dan ook van dijk naar dijk, dwars op de huidige hoofdweg, de 
N364. Die werd pas na de Eerste Wereldoorlog aangelegd. Het omsloten dorpsplein lag toen nog 
wat bezijden de oude hoofdstraat, de kerk paalde er met zijn kerkhof aan. Door de N364 werd 
dat plein opengereten; de nieuwe hoofdweg ging over het plein en langs de kerk. De pleinwand 
tussen kerk en dorpsplein verdween, zodat een onbestemde verbreding van de weg alles was wat 
restte van het oude dorpsplein. Als vanzelf verwerd het plein in de periode na de Tweede We-
reldoorlog steeds meer tot een parkeerterrein. De oude hoofdstraat verloor zijn belang. Nieuwe 
lintbebouwing ontwikkelde zich langs de N364. Toch had het dorp één belangrijke troef: in het 
zuiden ervan ligt een grote waterpartij. Die ontstond door zandwinning maar verwierf ondertus-
sen een grote ecologische waarde. Ze is ook een trekpleister voor mensen uit de wijde omgeving 
omdat het er prettig en rustig toeven en hengelen is. 
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De concrete aanleiding om dit dorp aan te pakken was de nood aan een gescheiden riole-
ring. Dat houdt in dat regenwater en huishoudelijk afvalwater apart afgevoerd en behandeld wor-
den. De waterzuivering gebeurt hier door rietvelden in het noorden van het dorp. Ecologisch 
een prachtig systeem, maar het werkt slechts optimaal bij gescheiden riolering. Dat bracht als 
vanzelf mee dat nagedacht werd over een nieuwe, aantrekkelijker aanleg van de wegen in het 
dorp en over verkeersleefbaarheid. Zo kwam ook de kwaliteit van het dorpsleven zelf in het vizier. 
Hoe kon de publieke ruimte opgewaardeerd worden? Hoe kon er een betere verbinding gelegd 
worden tussen het dorp en de waterput? Hoe kon het wooncomfort opgekrikt worden? Welke 
maatregelen waren vereist om het sociale weefsel te versterken? Last but not least: hoe kon de 
verrommeling van het landschap tegengegaan worden om het dorp opnieuw een coherent beeld 
te verlenen? 

Zo’n omvangrijk programma van vragen vereist de inzet van veel verschillende diensten: het 
Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, 
Samenlevingsopbouw Westhoek sow, De Lijn, de stad, Monumenten & Landschappen en arohm, 
Aquafin, een sociale bouwmaatschappij,… De lijst is op de duur schier eindeloos. Het is hier dat 
de gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen een kapitale rol speelt. Zij bracht 
al die partners samen om de samenhang in het project veilig te stellen, en vertrouwde vervolgens 
de projectregie toe aan de West-Vlaamse Intercommunale wvi. In samenspraak met de Vlaams 
Bouwmeester zorgt die bij dit soort complexe processen bovendien voor kwaliteitsbewaking en 
helpt zij de gemeenten om Europese middelen voor regionale ontwikkeling aan te trekken. 

Het gevolg was dat de gemeente met een sterke projectdefinitie naar een ontwerper van 
een masterplan voor de ontwikkeling van het dorp op zoek kon gaan. Daartoe deed zij een be-
roep op de Open Oproep. Vectris, vroeger Langzaam Verkeer, werd laureaat van deze procedure. 
Koen Stuyven van Vectris beklemtoont in een gesprek hoe belangrijk dat voortraject was. ‘Wij 
zijn gestart onder een gelukkig gesternte’, zegt hij. Ondertussen verliepen er zeven jaar en zijn 
de resultaten van dat masterplan zichtbaar geworden. Het merkwaardige is dat er voor de niets-
vermoedende bezoeker op het eerste gezicht weinig bijzonders aan de hand is met dit dorp. Het 
is gewoon heel verzorgd en aangenaam ingericht. De ingrepen zijn zo vanzelfsprekend dat je ze 
nauwelijks opmerkt. Toch diende er heel wat werk voor verzet te worden. 

Vectris vertrekt in zijn masterplan van een haast evidente, maar belangrijke vaststelling: 
Diksmuide, een belangrijke speler in de Westhoek, ligt in de waterdriehoek van de IJzer. Dit is 
een ecologisch waardevol gebied van kreken en dijken met vele, kleine menselijke vestigingen 
in een grote cirkel rond de hoofdgemeente Diksmuide. Het gaat om een cultuurlandschap met 
een lange geschiedenis van strijd tegen het water. Elke vestigingsplaats heeft zijn eigen rol in 
dit netwerk. Vectris definieerde Nieuwkapelle daarom als een stapsteen in een ecologisch net-
werk. Het stelde onder meer een plan op om het dorp op de kaart te zetten als knooppunt van 
fietsroutes. Ecologisch was zeker de waterput een belangrijke troef. Toeval of niet, maar naast die 
waterput versterkte ook een lokale vereniging die ijvert voor windmolenenergie, Beauvent, die 
ecologische ‘branding’ van het dorp. Met dit concept kon Vectris Monumenten & Landschappen 
en arohm zo mee overtuigen om de bouw van twee windmolens in de buurt van de waterput toe te 
laten. Vectris ziet ze als een nieuw landmark voor dit dorp. ‘Windmolens zijn de kerktorens van 
de toekomst’, vat Stuyven dit idee kernachtig samen. 
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Parkeerruimte voor sportgebied
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De N364 heraangelegd in natuursteen
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Het belangrijkste werk concentreerde zich vervolgens uiteraard rond de aanleg van de we-
genis en de publieke ruimte in de dorpskern. De N364 werd van ver buiten die kern grondig 
hertekend. Asfalt en betonplaten maakten plaats voor een gelijkvloerse aanleg in natuursteen 
waarbij kleurverschillen subtiel de zones voor parkeren, fietsen en gemotoriseerd verkeer sug-
gereren. Ook aan de overgang met de baan buiten het dorp werd de nodige aandacht besteed: die 
is zo opgevat dat autobestuurders haast automatisch hun snelheid verminderen om in de dorps-
kern terug te vallen op een gezapige 30 kilometer per uur, zonder dat daar veel verkeersborden 
voor nodig zijn. Een bijzonder aandachtspunt was uiteraard het plein naast de kerk. Hier werd 
een aanzienlijk deel van het plein ingegroend. De bushalte werd hertekend en geplaatst op een 
vlonder in hout. Deze plek kan dienen als ‘aanmeerpunt’ voor allerlei mobiele infrastructuur die 
de leefbaarheid van het dorp moet ondersteunen. 

De heraanleg van de doortocht van de N364 had als belangrijk gevolg dat de baan veel ge-
makkelijker over te steken valt. Op die manier wint niet alleen de oude hoofdstraat, die dwars op 
de N364 loopt, weer aan belang, maar wordt het ook mogelijk om een heel netwerk van informele 
doorgangwegels dwars op de N364 aan te leggen. Een ander aandachtspunt was de bereikbaar-
heid van de waterput voor zwakke weggebruikers. Vanaf het kerkplein werd een bestaande weg 
daartoe opnieuw aangelegd als een dreef, die op het einde, in de buurt van de windmolens, een 
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voetgangerspad wordt. De aanleg van de oevers van de put zelf is nog niet volledig afgerond. Wel 
werd langs de baan die een eind buiten het dorp vanaf de N364 rond de put loopt, al afgezoomd 
met horizontale balken om de weiden rond de vijver af te schermen. 

Veel aandacht ging in dit ontwerp ten slotte naar het herstel van het landschap rond en in het 
dorp. Vectris formuleerde een voorstel om de perimeter van het dorp met bomen en struiken aan 
te leggen zodat het dorp vanuit de verte een meer gebalde figuur vormt. In het dorp zelf werden 
heel wat maatregelen genomen om de vier sectoren van het dorp, die bepaald worden door de 
kruising van de twee hoofdstraten, een duidelijke eigen identiteit te geven. Vectris definieert 
ze als kamers in het dorp met uitzicht op het omliggende landschap. Het gebied achter kerk en 
kerkhof werd bestemd als groene zone en ruimte voor sport en recreatie. Het tegenoverliggende 
gebied werd geselecteerd als locatie voor toekomstige sociale woningbouw. Het binnengebied 
van een derde sector ten slotte werd heraangelegd als een zone voor volkstuinen. 

Met dit plan werd het basisstramien uitgetekend voor de toekomst van Nieuwkapelle. Al is 
lang niet elke ingreep volledig uitgewerkt, de toekomst ziet er voor dit dorp opnieuw heel wat 
rooskleuriger uit. 

Vernieuwd kerkplein: bushalte als aanmeerpunt mobiele infrastructuur
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Beoordeling

Opdracht
•	 De opdracht past in een masterplan, een bredere strategische visie rond kleine plattelandsdor-

pen in de Westhoek, en een landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij. Ook het 
Agentschap Wegen en Verkeer stemde de herinrichting van het tracé van de gewestweg af op de 
kwalitatieve planontwikkeling voor het gehele dorp. Het project staat met andere woorden niet 
op zichzelf en wist diverse overheden in een gemeenschappelijke strategie rond zich samen te 
brengen.

•	 De schaal van dit project is een klein dorp, waarbij een geïntegreerde aanpak van de publieke 
ruimte vanuit diverse benaderingen vooropstaat: integratie van de kern in het omliggende pol-
derlandschap, een recreatieve kern gekoppeld aan de voormalige zandwinningsputten als on-
derdeel van een ecologisch en cultuurhistorisch netwerk, een aantrekkelijke en leefbare dorps-
kern. Deze brede projectomschrijving leidt tot een breed gedragen project.

•	 Deze brede aanpak past in een masterplan waarbij van bij de aanvang landschapsarchitecten 
het ontwerp mee richting gaven. Dat is een vrij uniek gegeven in Vlaanderen en is in dit project 
bijzonder goed uitgewerkt. De landschappelijke integratie van het dorp in het omliggende pol-
derlandschap is bijzonder goed geslaagd.

Proces
•	 Ook hier heeft de jury lof voor het feit dat in een heel vroeg stadium een leefbaarheidsbevraging 

van de bewoners gebeurd is. Dat heeft een doorwerking gekregen in bewonerswerkgroepen en  
 -vergaderingen.

•	 Het samenbrengen in dit project van Europese, provinciale, lokale en diverse Vlaamse middelen 
(met elk hun eigen procedures en timing) zorgde voor een bijzonder complex proces. De bouw-
heer wist dat met veel doorzettingsvermogen tot een goed einde te brengen.

•	 Ook de aanpak, onder meer wat betreft kwaliteitsbegeleiding, heeft geleid tot een kwaliteits-
verhoging

Resultaat
•	 Met relatief beperkte middelen werd in een paar jaar tijd een heel dorp omgebouwd. Dat gene-

reert een grote toegevoegde waarde.
•	 Dit brede kader kan leiden tot meer toerisme in dit dorp, wat een extra meerwaarde kan bete-

kenen op langere termijn.

97



Gezicht onder de brug op het natuurgebied Sashul-Vuurtorenweide
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Fiets- en voetgangersbrug Knokke-Heist
Genomineerd | Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Bouwheer Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Dossiernummer PB09/09
Projectomschrijving Fiets- en voetgangersbrug over de Koningin Elisabethlaan 

als verbinding tussen twee natuurgebieden
Indiener Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Ontwerper Ney & Partners, Brussel
Realisatie 05/2008
Projectlocatie Knokke-Heist

Ensceneren van de natuurkrachten

De gemeentegrens tussen Zeebrugge en Knokke-Heist is een schoolvoorbeeld van extreme 
ruimtelijke conflicten. Aan de westzijde ligt de havengeul van Zeebrugge, die tot ver in de zee 
reikt. Hier is het landschap verdwenen ten voordele van een asfaltvlakte vol overslaggebieden. 
In het oosten ligt aan de zeezijde de Baai van Heist, een natuurgebied in de oksel van de haven-
pier. Aan de landzijde strekt zich het natuurgebied Sashul-Vuurtorenweide-Kleiputten van Heist 
uit. Beide gebieden worden van elkaar gescheiden door de uiterst drukke kustbaan N34A. (Iets 
verder landinwaarts wordt het natuurgebied Sashul nogmaals brutaal doorsneden door de N34, 
een parallelle ontsluitingsweg van de haven, en door de spoorlijn Brugge-Knokke). Die N34A, de 
Elisabethlaan, telt in elke rijrichting twee rijvakken, met tussenin een dubbel tramspoor. Tus-
sen de Baai en deze baan heeft zich dan nog een rij flatgebouwen met bijbehorende ventwegen 
gewurmd. Aan weerszijden van die baan bevinden zich ten slotte ook nog eens drie vuurtorens. 
De hoogste, en meest recente, is nog in gebruik. Twee oudere vuurtorens bleven behouden als 
monument, maar doen niet langer dienst. 

Dit cadavre exquis van ruimtelijke fragmenten zou je makkelijk kunnen afdoen als een sur-
realistisch gevolg van de chaotische ontwikkeling van de kust in het verleden, ware het niet dat 
het voor de zwakke weggebruiker die hier de kustbaan wil oversteken ei zo na ook levensbedrei-
gend is. Nochtans steken hier steeds vaker fietsers de baan over. Sinds enige tijd wordt immers 
een kustfietsroute uitgebouwd die van De Panne tot Knokke loopt. Die route maakt deel uit van 
een 6.000 kilometer lang netwerk langs de kust van de Noordzee. Net op deze plaats steekt die 
route de N34A over. Onder leiding van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust mdk, 
afdeling Kust, zetten verschillende partners, lokaal en gewestelijk, zich daarom samen aan tafel. 
Een fiets- en voetgangersbrug over de N34A op de grens tussen Heist en Zeebrugge leek de meest 
voor de hand liggende oplossing. Hoe die echter gerealiseerd moest worden, lag allerminst voor 
de hand: de brug moest over een korte afstand een grote hoogte halen om de bovenleiding van 
de tram en het gabariet van het wegverkeer te respecteren. Dat betekende een lang tracé om de 
helling van de brug tot een aanvaardbare 6 à 7% te beperken. Toch mocht de brug de aanpalende 
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natuurgebieden niet nodeloos aantasten. Ook de vuurtorens moesten uiteraard ontweken wor-
den en er moest voldoende afstand gehouden worden tot de nabijgelegen appartementsgebou-
wen om hun privacy niet aan te tasten. Een laatste probleem ten slotte was dat de constructietijd 
zo beperkt mogelijk moest blijven, of in elk geval zo te faseren moest zijn dat het werk tijdens 
het vogelbroedseizoen onderbroken kon worden. Kortom: het was een opdracht die niet op een 
drafje afgehaspeld kon worden. Om die reden besloot de werkgroep een beroep te doen op de 
Vlaams Bouwmeester. Na het opstellen van een projectdefinitie werd daartoe een Open Oproep 
gelanceerd.

Die Open Oproep leverde een spectaculair resultaat op. Laureaat Laurent Ney stelde voor om 
tussen twee landhoofden aan weerszijden van de kustbaan een gekromde brug aan te leggen. Die 
kromming creëert de lengte die vereist is om met een aanvaardbare helling voldoende hoogte te 
halen, laat toe om voldoende afstand te houden van de nabijgelegen woningen, en slalomt onder-
weg netjes rond alle hinderpalen. Die geometrische spitsvondigheid verleent de brug een grote 
sierlijkheid. Wat ze echter werkelijk spectaculair maakt, is de constructie zelf. ‘Bruggen worden 
meestal opgebouwd volgens een optellogica van langsbalken, dwarsbalken en bekleding’, doceert 
Ney. ‘Ik ging op zoek naar één element dat door zijn vorm alle krachtwerkingen tegelijk opneemt. 
Zo kwam ik uit op een structuur die in essentie uit niets meer bestaat dan een gekromde staal-
plaat van slechts 12 millimeter dik. Die loopt van brughoofd naar brughoofd en wordt onderweg 
slechts tweemaal ondersteund door een stalen vork. De hoogte van de brugwand vermeerdert 
langzaam naar de vorken toe, en neemt daarna weer af. De vorm van de brug valt zo precies samen 
met de momentenlijn van de ophanging. Waar de wand het hoogst is, op de plaats van de vorken, 
zou je zo normaliter geen uitzicht meer hebben, want de brugwand is er meer dan 5 meter hoog.’ 

‘Maar’, zo merkt Ney op, ‘dan gebruik je daar te veel materiaal. Via een optimalisatieberekening 
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Slalommen tussen vuurtorens

Een flinterdun, haast onderhoudsvrij membraan
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konden we precies bepalen hoeveel materiaal we hier uit de brugwand weg konden halen zonder 
de stabiliteit in het gedrang te brengen.’ Het gevolg van die berekening is dat er ter hoogte van de 
vorken grote uitsparingen gelaten zijn in de brugwand, zodat ook hier een nagenoeg onbelem-
merd uitzicht op de omgeving blijft. ‘De logica die wij volgen is er niet een van optellen, maar 
een van aftrekken, weglaten wat overtollig is’, besluit Ney. Ook de vorken zijn minimaal gedi-
mensioneerd. Ney legt uit: ‘Zolang het steunpunt lager ligt dan de momentenlijn kan je heel grote 
krachten met weinig materiaal overbrengen. In het omgekeerde geval zou het been van de vork 
de neiging hebben om over te knikken. Je zou kunnen zeggen dat we de krachten van de natuur in 
dit kunstwerk ensceneren.’ 

Het resultaat is een brug die er, van op enige afstand, uitziet als een flinterdun membraan 
dat ter hoogte van de vorken opgehangen werd. Het kunstwerk heeft, in al zijn eenvoud, een 
enorme beeldende kracht. Maar dat is niet het enige, en misschien zelfs niet het belangrijkste 
voordeel. Door zijn opbouw als één gladde huid is het onderhoud van de structuur minimaal. 
Staalstructuren dienen immers regelmatig geschilderd te worden, maar hoe minder oppervlak 
en oneffenheden ze vertonen, hoe vlotter dat gaat. Op dat punt is deze brug een schoolvoorbeeld 
van efficiëntie: er is gewoon niet één uitstekende nagel te bespeuren en niet één vierkante centi-
meter te veel gebruikt. Een ander voordeel is dat de constructietijd in situ sterk beperkt bleef. De 
brugonderdelen werden op voorhand in het atelier van de firma Buyck in Eeklo geassembleerd 
en dan ter plaatse aan elkaar gelast. Het grootste deel van de operatie was rond in het voorjaar 
van 2008 en tegen het einde van de zomer werd de brug al opengesteld voor het publiek. In de 
daaropvolgende maanden werd de landschapsaanleg rond de brughoofden verder afgewerkt. De 
werken werden afgerond in mei 2009.
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Beoordeling

Opdracht
•	 Het is lovenswaardig dat een bouwheer intekent op een Open Oproep voor een infrastructuur-

project.
•	 Het project maakt deel uit van het geïntegreerd kustzonebeheer.

Proces
•	 De vele partners hebben dit project op een zorgvuldige manier gerealiseerd.
•	 Bovendien werd gezorgd voor een draagvlak door de lokale bevolking bij het project te betrekken.

Resultaat
•	 Deze brug vormt een belangrijke schakel in het doorbreken van het isolement van het westelijke 

deel van de gemeente Heist, maar functioneert ook als schakel in het fietsnetwerk en de kust-
fietsroute. Bovendien vormt ze de verbinding van twee waardevolle natuurgebieden, met name 
de Baai van Heist en het natuurgebied Sashul-Vuurtorenweide-Kleiputten.

•	 Door een doordachte keuze van speciale verlichting werd aandacht besteed aan de nachtelijke 
morfologie en het functioneren van de brug als landschappelijk baken tussen de Zeebrugse 
haven en de badstad Knokke-Heist. Daarnaast wordt de historische verbinding tussen de twee 
vuurtorens hersteld en wordt zodoende het beschermde erfgoed geïntegreerd.
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Kunst in opdracht



Kunst in opdracht

Laureaat 

Bouwheer Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus

Project Restpaviljoen Duffel

Projectlocatie Duffel, centraal op het domein van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus

Genomineerd 

Bouwheer Stad Menen

Project Stadhuis Menen

Projectlocatie Menen

Bouwheer Gemeente Oostkamp

Project Fontein ‘De’ Omwenteling Ruddervoorde

Projectlocatie Oostkamp, marktplein deelgemeente Ruddervoorde



Welke rol speelt het kunstwerk?

Bij deze editie van de Prijs Bouwheer vielen slechts zeven inzendingen in de categorie kunst in 
opdracht te noteren. Dat is erg weinig als je bedenkt dat elk gebouw dat met overheidsgeld ge-
bouwd wordt in principe 1% van de bouwsom aan kunst hoort te besteden. Mogelijk was de pe-
riode om werken in te zenden iets te kort. Wellicht is de procedure ook te zeer toegesneden op 
bouw- en infrastructuurwerken, en valt zij te omslachtig uit voor kortlopende, minder formele 
trajecten als kunst in opdracht. 

Wat er ook van zij, de inzendingen voor deze categorie maakten nog maar eens duidelijk dat 
het opdrachtgeverschap hier een moeilijke evenwichtsoefening is. Een kunstwerk moet zich op 
een of andere manier verhouden tot de plek waarvoor het bestemd is. Het moet er zijn rol spelen 
zonder de context te negeren. Het mag echter evenmin restloos opgaan in die context, want zo 
eindigt het als louter decoratie. Twee inzendingen toonden haarscherp aan hoe het daarin fout 
kan lopen. 

Ives Maes plaatste voor het nieuwe gebouw van het Centrale Besturingsgebouw Dijlevallei in 
Leuven een aantal gigantisch uitvergrote replica’s van bouwelementen als balken of bouwblok-
ken. Het doet denken aan de schaalexperimenten van Claes Oldenburg, maar Maes zelf verwijst 
voor dit werk naar een schilderij van Pieter Pourbus uit 1580. Op dat doek staat een afbeelding in 
vogelperspectief van de abdij Ten Duinen in Koksijde. In de rechter onderhoek schilderde Pour-
bus een aantal objecten die bij nader toezien een staalkaart blijken te vormen van de bouwele-
menten die toegepast werden bij de bouw van de abdij. Maes zette dat idee in Leuven letterlijk 
in werkelijkheid om. De dichter Peter Verhelst bracht op deze reuzenexpositie dan nog teksten 
aan. De jury twijfelde er sterk aan of een bezoeker de verwijzing naar Pourbus zou herkennen en 
bovendien een band zou kunnen leggen met de tekst van Verhelst. Maar als dat niet het geval is, 
wat blijft er dan over behalve een hermetisch beeld, dat zich op geen enkele wijze verhoudt tot het 
gebouw waar het bij hoort? 

Uitvergrote bouwelementen van Ives Maes
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Bij de renovatie van Leiehome in Drongen doet zich het omgekeerde voor. Beeldhouwer 
MaRf bezorgde een sculptuur voor de beeldentuin en drie kleine beelden, die bestemd waren 
voor een vitrine aan de ingang. Die beelden zouden commentaar leveren op een gedicht in de 
vestibule. Nu ja, gedicht… Dit Recept voor levenskunst is een karamellenvers in de trant van ‘Neem 
een flinke portie goed humeur, voeg daar een scheut werkkracht aan toe en kruid met een snuifje 
humor.’ Platitudes dus. Als je de projectbeschrijving wat nader leest, merk je dat de opdrachtge-
ver vooral op zoek was naar wat opsmuk voor de ingang. Zelfs het kleurenschema van de muren 
bleek hier kunst te zijn. 

Toch kan kunst wel degelijk een dienende, zelfs decoratieve rol spelen zonder zijn autono-
mie te verliezen. Benoît van Innis ontwierp bijvoorbeeld behangselpapier voor het gemeentehuis 
van Menen. Als behang evoceert het de geest van de interieuropvattingen in de tijd waarin dit 
gebouw ontstond. De tekeningen zijn echter zo geraffineerd dat ze voor zichzelf aandacht vragen, 
en zo ook nadrukkelijk de architecturale beslissing om de kamers te behangen in beeld brengen. 
Soms kan kunst anderzijds een tegengewicht bieden voor wat een gebouw vertelt. Daarvan is het 
restpaviljoen van Els Vanden Meersch bij nieuwe ziekenhuisvleugels in Duffel een briljant voor-
beeld. Dit werk brengt nadrukkelijk het geheugen van de plek in beeld. 

Ten slotte bleek bij deze editie ook dat de opdrachtgever zich terdege moet bezinnen over 
de middelen en de competenties die vereist zijn om de realisatie van een kunstwerk tot een goed 
einde te brengen. Het is al lang niet meer zo dat kunstenaars zelf de uitvoering van een werk van 
a tot z in handen nemen, zeker niet als het om een werk in de publieke ruimte gaat. Zo’n werk 
heeft het hard te verduren, en moet dus aan hoge technische standaarden en aan heel wat norme-
ringen beantwoorden. Kunstenaars zijn daar begrijpelijkerwijze vaak helemaal niet in thuis. De 
opdrachtgever zal dus tijdig een team met de juiste competenties moeten samenstellen en dat ook 
correct begroten. Ook daarin is het werk van Vanden Meersch in het Psychiatrisch Ziekenhuis in 
Duffel een schoolvoorbeeld. Luc Pelgrims, technisch directeur van de instelling, zocht in overleg 
met de kunstenares de juiste aannemers buitenshuis, maar zette waar mogelijk ook zijn eigen 
technische staf in om de zaak rond te krijgen. Zo kon een werk van voortreffelijke technische 
kwaliteit gebouwd worden voor een relatief beperkt bedrag. 
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Beelden in een vitrinekast in Drongen
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Restpaviljoen Duffel
Laureaat | Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus

Bouwheer Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus
Dossiernummer PB09/22
Projectomschrijving Een semitransparant paviljoen, geïnspireerd op 

de interieurarchitectuur van het oude gebouw
Indiener Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus
Ontwerper Els Vanden Meersch, Antwerpen
Realisatie 04/2008
Projectlocatie Duffel, centraal op het domein van 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus

De herinneringsmachine

Op het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel staat een merkwaardig 
bouwsel. Het is een klein, balkvormig volume, zowat 3 meter hoog, ruim 3 meter lang en ruim  
2 meter breed. Het is volledig in transparante, vierkante glasblokken opgetrokken. Zelfs de over-
gang van de wanden naar het glazen dak en de hoeken tussen de wanden zijn uitgevoerd in kwart-
ronde glazen stenen. Die verfijnde afwerking en de transparantie verlenen het gebouw op het 
eerste gezicht iets precieus en toverachtigs. Het keert zich ook een beetje af van de weg die over 
het domein loopt, als om zijn autonomie te benadrukken. Als je dichterbij komt, merk je echter 
dat in beide kopse wanden een ouderwetse stalen deur aangebracht is. Die deuren zijn room-
kleurig en helemaal beglaasd, het soort deuren dat vroeger vaak in utiliteitsgebouwen als scholen, 
kazernes of hospitalen gebruikt werd. Door de deuren kan je onbelemmerd binnenkijken in het 
gebouwtje. Meteen is de toverachtige sfeer verdwenen. Achter de ene buitendeur zie je twee keer 
drie ouderwetse, verweerde porseleinen wastafels, strak in het gelid opgehangen tegen de zij-
wanden. De vloer is bekleed met gewolkte grijzige grestegels, en ook die doen je denken aan de 
sfeer van oude refters en hospitalen. Achter de andere buitendeur zie je twee kale douchestangen 
boven een douchebak hangen. Tussen het wastafel- en het douchelokaal bevindt zich nog een 
deur. Een houten deur deze keer, maar ook roomkleurig geschilderd. Boven in het deurblad is 
een ruitje uitgespaard zodat je van het ene lokaal in het andere kan gluren. Gluren lijkt hier wel 
het thema, want in het al zo krappe wastafelkamertje hangt tegen het transparante plafond een 
halve bol in spiegelend materiaal die ook het allerkleinste hoekje van de ruimte genadeloos en 
lelijk vervormd weerspiegelt. Het kan geen pretje zijn om hier je toilet te maken. Blikken aan 
alle kanten, nauwelijks ruimte voor jezelf, en de enige spiegel die er is, de bol tegen het plafond, 
laat je eruitzien als een vreemd gedrocht. Zo begrijp je plots wat hier getoond wordt. Dit is een 
sanitaire ruimte in een asiel voor geesteszieken. Al dat glas dient niet om licht toe te laten, het 
is er om de patiënten overal en altijd in de gaten te kunnen houden. De povere materialen, de 
slecht onderhouden kranen, het gebrek aan ruimte, het vertelt precies hoe gedacht wordt over de 
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gebruikers van deze cel: als nauwelijks menselijke wezens die met zo weinig mogelijk kosten ge-
reinigd en gecontroleerd moeten worden. Wie hier belandt, wordt net niet van zijn laatste restje 
menselijke waardigheid ontdaan, maar hoeft nooit meer op privacy te rekenen. Laat staan dat hij 
kan hopen op een uitweg. 

Het is een schokkend beeld. Wat een hel moet het zijn om in deze kooi opgesloten te zit-
ten. Als je al niet gek was, je zou het zeker worden. Toch was dit in een niet zo heel ver verleden 
nog dagelijkse realiteit voor psychiatrische patiënten voor wie geen beterschap in zicht was. Dat 
vertelt het paviljoen zonder omwegen: de materialen, op de glasblokken na, lijken zo weggeplukt 
uit een bestaand hospitaal. Beeldend kunstenares Els Vanden Meersch, die deze installatie be-
dacht, wendde inderdaad materialen aan die ze kon recupereren uit twee oude vleugels van het 
ziekenhuis, de gebouwen E en R, toen besloten werd die af te breken. De naam van het kunstwerk, 
Restpaviljoen, is daarvan afgeleid: de R van Rest staat voor het R-gebouw waar de materialen van-
daan komen. Het woord ‘Rest’ verwijst daarnaast zowel naar het menselijk wrakhout dat in deze 
gebouwen aanspoelde als naar het feit dat het paviljoen met resten van vroegere gebouwen opge-
trokken is. Deze gebouwen uit de jaren 1930 waren bij hun oprichting bestemd voor ‘onverbeter-
lijke’ patiënten. Zij werden samengestouwd in grote slaapzalen met nauwelijks meer sanitair dan 
wat in dit paviljoen staat. Hun privacy beperkte zich tot een klein metalen nachtkastje naast hun 
bed. Die toestanden zijn verleden tijd sinds in de jaren 1960 nieuwe therapeutische inzichten 
opgang maakten. In de nieuwe gebouwen heeft elke patiënt zijn eigen kamer en sanitair. ‘Ho-
telaccommodatie’ heet dat in ziekenhuisjargon. De oude gebouwen overleefden die therapeuti-
sche revolutie echter nog lange tijd. Heel wat verplegers en dokters in de instelling herinneren 
zich daardoor maar al te goed hoe het er ooit aan toe ging. Voor hen roept het werk van Vanden 
Meersch dan ook confronterende herinneringen op. Dat zit zeker niet iedereen in het ziekenhuis 
lekker. ‘Maar’, stelt Luc Pelgrims, technisch directeur van het ziekenhuis maar ook hartstochte-
lijk kunstliefhebber, ‘het is een wezenlijke taak van kunst om ons te herinneren aan en bewust te 
maken van pijnlijke momenten uit het verleden. Waarom doe je het anders?’ 

Het werk dat Vanden Meersch hier creëerde, werd gefinancierd met de 1%-regeling. Luc 
Pelgrims is goed thuis in die procedure. Net als bij het vorige kunstwerk dat op het domein ge-
bouwd werd, de vaak gelauwerde Kapel van het Niets van Thierry de Cordier (het werk werd ook ge-
nomineerd voor de Prijs Bouwheer 07), werkte hij ook nu samen met de kunstcel van de Vlaams 
Bouwmeester. Hij heeft ondervonden dat het gezag van de Bouwmeester en de kunstcel belang-
rijke hefbomen zijn om kwaliteitsvolle projecten te realiseren, niet alleen bij kunst in opdracht 
maar ook bij bouwprojecten. ‘Je verhoogt door hun inbreng het professionalisme in een jury die 
moet oordelen over voorstellen. Mensen denken al snel dat ze iets te vertellen hebben over archi-
tectuur of kunst, ongeacht hun werkelijke competenties. Als hier een nieuwe psycholoog aange-
trokken wordt, haalt niemand het in zijn hoofd om mij, als technisch directeur, mijn mening te 
vragen. En maar goed ook, want ik heb daar geen zicht op. Maar omgekeerd geldt evenzeer dat de 
mening van een psycholoog over kunst en architectuur niet altijd veel voorstelt. Maar je moet dat 
inzicht langzaam opbouwen. Je moet daartoe krediet verwerven bij je instelling.’ 

In samenwerking met de kunstcel stelde Pelgrims een projectdefinitie op waarin nadruk-
kelijk gevraagd werd naar een band tussen kunstwerk en nieuwe gebouwen. Het was een opdracht 
die Vanden Meersch op het lijf geschreven was. Als kunstenares werkt zij vooral met foto’s. Zij  
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documenteert gebouwtypes als kazernes, gevangenissen, hospitalen, waar de architectuur de 
harde uitdrukking is van een specifieke psychologie en opvatting over de gebruikers ervan. Zij 
maakte rond dat thema ook enkele tijdelijke installaties. Dit is echter het eerste permanente 
werk dat zij creëerde. 

Deze realisatie is niet alleen artistiek voorbeeldig, maar is ook technisch en procesmatig erg 
goed uitgedokterd. Voor de wanden in glasbouwstenen werd een gespecialiseerd bedrijf aange-
sproken dat de panelen prefabriceerde en ter plaatse monteerde. De kwaliteit is dan ook verbluf-
fend. De meeste andere werken kon Pelgrims echter uitvoeren met eigen personeelsleden. Hij 
begeesterde hen om hun beste beentje voor te zetten. Zo bekwam hij een werk met een hoge 
technische kwaliteit voor het relatief bescheiden bedrag van 30.000 euro. In dat bedrag is ook 
de vergoeding van de kunstenares inbegrepen. Ook voor haar was het een gelukkige ervaring: ze 
werd stap voor stap bij het bouwproces geconsulteerd en behield steeds het laatste woord. Het 
idee om materialen te recupereren uit de af te breken gebouwen dook bijvoorbeeld pas op bij de 
uitvoering. Pelgrims: ‘Het werk dat er nu staat is in essentie hetzelfde als dat wat Els aanvankelijk 
voorstelde. Maar je kiest in dit soort processen niet noodzakelijk een werk, wel een kunstenaar 
van wie je voelt dat je er een traject mee kan afleggen. Dat is hier zeker gebeurd.’ 
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Beoordeling

Opdracht
•	 De jury wil de bouwheer feliciteren met de langetermijnvisie die hij vooropstelt. De bouwheer is 

erg gedreven in het realiseren van kunstprojecten. Er werd geopteerd voor de verbetering van 
de semipublieke buitenruimte door die aantrekkelijk te maken voor andere gebruikers, wat de 
integratie bevordert.

Proces
•	 De kunstenares werd in een heel vroeg stadium betrokken bij de nieuwbouw, wat tot dit kunst-

werk en resultaat heeft geleid.

Resultaat
•	 Het resultaat is een confrontatie tussen voorwerpen van vroeger tijden en het therapeutisch 

behandelen van psychiatrische patiënten. De jury constateert wel een contradictie met de uit-
gangspunten van de bouwheer, die een verblijfsomgeving heeft gecreëerd die herstelbevorde-
rend moet zijn voor de patiënt. De jury ervaart dit kunstwerk eerder als confronterend en be-
klemmend dan herstelbevorderend. Het doel van de instelling is voor de argeloze wandelaar op 
dit semipublieke domein niet mis te verstaan.

•	 Dit project refereert ook aan een ander kunstwerk op de site, met name de Kapel van het Niets, 
waar het niets, de stilte en bezinning vooropstaan. 

•	 Door de inplanting van het kunstwerk op het kruispunt van de nieuwe aangelegde weg en de 
Scholendreef, treedt het paviljoen in dialoog met de hedendaagse architectuur en haar nieuwe 
filosofie. Dit is kunst die ook te interpreteren valt voor een leek.
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Stadhuis Menen
Genomineerd | Stad Menen

Bouwheer Stad Menen
Dossiernummer PB09/14-15
Projectomschrijving Kunstintegratie bij renovatie stadhuis
Indiener Stad Menen
Ontwerper Dirk Braeckman (fotografie)

Benoît van Innis (behangselpapier)
Realisatie 10/2007
Projectlocatie Menen, stadhuis

Behang van Benoît van Innis en een fotofresco van Dirk Braeckman

Het gerenoveerde stadhuis in Menen werd voor de Prijs Bouwheer twee keer genomineerd. Niet 
alleen de renovatie en restauratie van het gebouw is immers uitzonderlijk. Het vernieuwde ge-
bouw telt ook maar liefst twee artistieke ingrepen. De ene kwam via een conventionele procedure 
tot stand, de tweede smokkelden de architecten via de aanbesteding van de bouwwerken binnen. 

De stad Menen plande bij de renovatie van het stadhuis een artistieke interventie volgens 
de 1%-regel. Ze richtte daartoe een kleine werkgroep op met de cultuurschepen en de cultuur-
coördinator van de stad en met Katrien Laenen, medewerkster van de kunstcel van de Vlaams 
Bouwmeester. Die nodigde enkele kunstenaars uit om een voorstel te formuleren. Ter informatie 
lichtten de architecten hun plannen toe. De keus viel toen al snel op fotograaf Dirk Braeckman. 

Braeckman brengt zijn fotowerken vaak aan op dragers met een specifieke tactiele kwaliteit. 
Hier dacht hij er aanvankelijk aan om tegels aan te wenden. De architecten herinneren zich dat 
ze er niet gerust in waren of dat niet tot een conflict zou leiden met hun ontwerp. Het was Benoît 
van Innis, de tweede kunstenaar die bij dit project betrokken was, die hen daarom aanspoorde 
om met Braeckman een gesprek aan te knopen. ‘Het is niet per se zo dat de architect alleen maar 
beperkingen oplegt aan de kunstenaar om zijn eigen ontwerp te vrijwaren. In principe kunnen 
architecten ook een positieve opdracht geven aan een kunstenaar. Een uitnodiging om samen te 
denken over het project. Voor je het beseft belanden beiden in een andere wereld waar ze over 
onverwachte dingen nadenken. Ik zou het zelf maar niets vinden om ergens een plaats toegewe-
zen te krijgen waar ik dan mijn gang kan gaan.’ Het gesprek leidde ertoe dat Braeckman het over 
een andere boeg gooide: hij besloot zijn foto te drukken op uiterst dun Japans zijdepapier, dat 
haast onzichtbaar op de wand gekleefd werd. Het werk lijkt zo eerder een fresco dan een foto. 

De afbeelding die we hier zien draagt overigens door het schimmige zwart-wit dat het beeld 
onzuiver maakt onmiskenbaar de stempel van Braeckmans werk. De achtergrond is een wand 
in arabescatomarmer waar een spiegel met een zware, geornamenteerde lijst tegen opgehangen 
is. Die wand is onscherp, omdat de lens focust op het beeld in de spiegel. De warrige, onscherpe 
aders van deze marmersoort en de grove korrel van de afdruk versterken dat wazige effect nog. 
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Het lijkt alsof de foto op zijn randen wegloopt in de muur eromheen. In de spiegel verschijnt een 
andere ruimte, een hoek van wat een lifthal in een appartementsgebouw lijkt te zijn. Ook hier 
zijn de wanden volledig met arabescato bekleed. Door het flashlicht waarmee de foto genomen is, 
valt er echter een zware schaduw over de nis van de liftdeur en op het plafond. De wand naast de 
lift licht door die flash dan weer sterk op. Een helle lichtstreep in de facetkant van de spiegel ver-
raadt waar het flashlicht vandaan komt. Toch zie je de fotograaf niet in de spiegel. Hij is alleen im-
pliciet aanwezig, als in zoveel foto’s van Braeckman. Dat geeft het beeld een vervreemdend effect: 
je komt er maar niet achter waar de kijker-fotograaf zich in dit beeld bevindt of bevonden heeft. 
Het lijkt wel alsof de spiegel een blinde vlek heeft voor mensen, en alleen de sporen van hun aan-
wezigheid registreert. Het brutale flashlicht doet het tafereel ook ogen als een plek waar men op 
zoek is naar sporen van iets. Het naargeestige van het koude marmer roept zelfs het beeld op van 
een pas ontdekte graftombe. Braeckman spreekt zelf van een trompe-l’œil: een spiegel die niets 
lijkt te weerspiegelen, een blinde vlek, een spiegel op zoek naar een beeld. Het is in elk geval een 
merkwaardig moment in de wandeling door een gebouw dat zo vol is van sporen uit het verleden. 

In het gebouw bevindt zich nog een tweede kunstwerk. In zekere zin is het haast onzichtbaar, 
en toch is het tegelijk prominent aanwezig, Benoît van Innis creëerde namelijk op vraag van de 
architecten vijf soorten behangselpapier. Die zijn systematisch toegepast in alle oorspronkelijke 
lokalen van het gebouw. De opdracht werd op een ongewone manier verleend: het behangen van 
de lokalen was opgenomen in het lastenboek der werken. Daarbij was een bepaalde aankoop-
waarde uitgetrokken die – zo dachten de architecten toch – ruim moest volstaan om Van Innis toe 
te laten papier te ontwerpen en te produceren. Uiteindelijk bleek over dat begrip aankoopwaarde 
heel wat verwarring te bestaan, want waar de architecten 35 euro per vierkante meter hadden 
begroot, dacht de aannemer dat ‘zijn prijs’ dan zomaar even 62% lager zou liggen. Het kostte 
heel wat gepalaver om dat misverstand recht te trekken (de kunstenaar liet ook een deel van zijn 
vergoeding vallen), maar het lukte.

De keuze voor nieuw en uniek behang is tekenend voor de manier waarop deze architecten 
met monumenten omgaan: ze stappen in de voetsporen van de oorspronkelijke ontwerpers van 
het gebouw om de oorspronkelijke sfeer en kwaliteit van de ruimten te evoceren, maar ze doen 
dat wel met eigentijdse middelen en vormen. Het idee om Van Innis hiervoor te vragen ontstond 
door een van zijn tekeningen. Daarop verdwijnt een man haast in het behang omdat zijn kledij 
hetzelfde motief vertoont. Van Innis brak zich lange tijd het hoofd over een hedendaags antwoord 
op het idee dat we hebben van behang. Budgettaire beperkingen – elke extra kleur bij het bedruk-
ken van behangselpapier kost geld – leken een majeur obstakel tot hij bedacht dat het misschien 
met slechts één kleur ook kon. Tijdens een busreis in Finland ontdekte hij dat in de sneeuw-
landschappen de motieven als het ware voor het rapen lagen. Van dan af was het een kwestie van 
zoeken naar het juiste ritme. Voor wie nu in het stadhuis de oude enfilades van kamers volgt, is 
het resultaat in elk geval een feest voor het oog. En toch is het ‘maar’ behang. Het gewone wordt 
hier ongewoon, zonder dat per se te willen zijn. 
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Beoordeling

Opdracht
•	 Dit kunstproject wordt genomineerd voor de perfecte integratie van het kunstwerk in het ge-

bouw, het is een Gesamtkunstwerk. De architectuur fungeert hier als vanouds als moeder der 
kunsten. Er bestaat geen betere referentie of knipoog naar de architectuur dan een trompe-l’œil. 
Ook de kunst van het behangselpapier staat ten dienste van het gebouw. 

Proces
•	 De architect van de gerenoveerde gebouwen heeft een rol gespeeld bij het aanstellen van de 

kunstenaar, wat gezien de aard van het kunstwerk ook voor de hand lag. Architectuur en kunst 
zijn in dit project verweven.

Resultaat
•	 Deze kunstwerken betekenen een meerwaarde voor zowel de dagelijkse werkomgeving van het 

personeel als voor de bezoeker aan het stadhuis.
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Fontein ‘De’ Omwenteling Ruddervoorde
Genomineerd | Gemeente Oostkamp

Bouwheer Gemeente Oostkamp
Dossiernummer PB09/44
Projectomschrijving Fonteinfragment naar aanleiding van de herinrichting van het 

centrum van Ruddervoorde
Indiener Gemeente Oostkamp
Ontwerper Gert Verhoeven, Brussel
Realisatie 06/2008
Projectlocatie Oostkamp, marktplein deelgemeente Ruddervoorde

De omwenteling in de geesten

Geduld is een schone deugd. Schepen Lisette Vandeputte en gemeentesecretaris Jan Compernol 
van Oostkamp kunnen daarvan meespreken: tussen de beslissing om een kunstwerk te plaatsen 
op de markt van Ruddervoorde, een deelgemeente, en het moment dat de laatste kinderziekten 
weggewerkt waren, zijn vier en een half jaar verlopen. In die tijd leerden ze wel veel bij over de 

‘do’s and don’ts’ bij kunst in de publieke ruimte. 
Het verhaal begint eind 2004 als de heraanleg van het centrum van Ruddervoorde zijn af-

ronding nadert. Die heraanleg beoogde een meer levendige en voetgangersvriendelijke publieke 
ruimte. Dat was des te meer van belang omdat de open ruimte rond de kerk in het centrum van 
oudsher niet zo ruim bemeten was. Het College van Burgemeester en Schepenen besloot dat bij 
deze heraanleg ook een kunstwerk in de publieke ruimte hoorde. ‘Iets met water’, dacht men, 
want de naam Ruddervoorde betekent letterlijk ‘doorwaadbare plaats voor ruiters’. Misschien wel 
een fontein? Een budget van 25.000 euro werd alvast gereserveerd. 

Het college mikte op een kwalitatief hoogstaand werk. Omdat niemand in het bestuur ech-
ter veel kaas gegeten had van kunstopdrachten, besloot men een beroep te doen op de kunstcel 
van de Vlaams Bouwmeester. Zo geschiedde. Piet Coessens en Katrien Laenen stelden onmid-
dellijk voor om een selectieprocedure op te starten waarbij aan verschillende kunstenaars een 
voorstel gevraagd werd. Tegelijk peilden zij naar de verwachtingen van het bestuur, dat op zijn 
beurt de bevolking polste. Zo dook het idee op van een kunstwerk dat op een of andere manier 
zou verwijzen naar de oude lokale brouwerij De Gomme, waar Munck Pils gebrouwen werd. Het 
logo van deze pils was een gotische letter M, waarvan de benen gevormd worden door drie vro-
lijke paters-drinkebroers die elkaar bij de schouders vasthouden. Een lokale kunstenaar kwam 
ook al aanzetten met een uitgewerkt voorstel. Uiteindelijk werd, na overleg met de sociocultu-
rele verenigingen van Ruddervoorde, volgende omschrijving gevonden voor de verwachtingen 
die rond het kunstwerk leefden: ‘Speelsheid, vreugde, opstandigheid, ondeugend, uitnodigend, 
niet banaal maar verrijkend. Geen brave kunst. Het sappige, ludieke behouden.’ De vraag naar 
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een letterlijke vertaling van het Muncklogo was uit deze omschrijving verdwenen omdat tijdens 
het overleg opgemerkt werd dat een al te figuratief beeld misschien toch niet zo’n best idee was. 

Ook in de samenstelling van de selectiecommissie werd het lokale niveau stevig betrokken: 
een lokale architect, een leraar, de bibliothecaris zetelden er naast leden van het schepencollege 
en de vertegenwoordigers van de kunstcel. Besloten werd om minstens één lokale kunstenaar 
mee uit te nodigen om een voorstel in te dienen. Uit een lijst van mogelijke kunstenaars koos 
de commissie dan Leo Copers, Gert Verhoeven, Patrick Van Caeckenbergh en Jef Snauwaert, die 
laatste als lokale kunstenaar. Het schepencollege voegde daar in extremis nog een andere lokale 
kunstenaar, Adelin Decraene, aan toe, al had de commissie hem eerst niet weerhouden. Met die 
kunstenaars werd een plaatsbezoek gehouden. Uiteindelijk zouden enkel Copers, Snauwaert en 
Verhoeven een voorstel indienen in juni 2005. Op dat ogenblik koos de commissie unaniem voor 
het voorstel van Gert Verhoeven. 

Verhoeven had bij zijn eerste bezoek aan de markt al uitgeroepen dat die nauwelijks de naam 
plein waardig was. Om die reden stelde hij voor om slechts een fragment, een kleine spie, van een 
ronde fontein te plaatsen. De naam van de fontein, ‘De’ Omwenteling is daarvan afgeleid. Klassie-
ke ronde fonteinen zijn namelijk vaak zogeheten omwentelingsoppervlakken. Dat zijn objecten 
waarvan het oppervlak bepaald wordt door de omwenteling over 360° van een tweedimensionale 
figuur. In Ruddervoorde staat nu dus een fontein die een fractie is van zo’n omwentelingsop-
pervlak. Prompt werd het ontwerp bij de opening van het vernieuwde centrum aan de bevolking 
voorgesteld. 

Van dan af begon een ware lijdensweg om dit ontwerp ook geconstrueerd te krijgen. In na-
tuursteen bleek dat onmogelijk, zodat na veel zoeken overgestapt werd op sierbeton. De firma 
Urbastyle wilde zich daar wel aan wagen, maar vroeg er 49.500 euro + btw voor. Ondertussen 
moest ook de niet apart begrote vergoeding van Verhoeven – 12.500 euro – betaald worden. Rond 
april 2006 was het oorspronkelijke budget zo al verdrievoudigd. Dat was voor de gemeenteraad 
een brug te ver. Ze wilde Verhoeven wel betalen, maar de uitvoering zelf van het kunstwerk werd 
op de lange baan geschoven. Pas een jaar later kon Lisette Vandeputte met veel zachte diplomatie 
het dossier weer vlot trekken. De technische problemen waren daarmee echter niet van de baan. 
In 2007 werd daarom zelfs een model op ware grootte uitgetest. 

Om een lang verhaal kort te maken: pas in mei 2008 werd de fontein geïnstalleerd en op 
26 juni werd ze ingehuldigd. Maar zelfs dan volgde nog heel wat kommer en kwel omdat de fon-
tein niet functioneerde zoals verwacht werd. Zo ging er gigantisch veel leidingwater verloren. Er 
volgden nog heel wat aanpassingswerken, zodat nog eens tien maanden later een tweede – en nu 
definitieve – inhuldiging volgde. Ondertussen waren de kosten opgelopen tot 87.000 euro. 

Was het resultaat nu al die heisa waard? Jazeker, en wel om twee redenen. De gemeente 
maakte een belangrijk leerproces door en kreeg er bovendien een fontein bij die, in de woorden 
van criticus Luk Lambrecht, ‘prachtig en zelfs humoristisch is, en die als een stukje taart perfect 
past bij de ruimere ambities van een klein dorp’. 
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Beoordeling

Opdracht
•	 Het getuigt van durf en inzicht van een lokaal bestuur om bij de keuze voor een kunstwerk de 

eerder vanzelfsprekende lokale invulling te overstijgen. Het kunstwerk zelf voegt aan deze be-
wuste keuze nog een ironische knipoog toe.

•	 Bovendien vindt het lokale bestuur het de moeite om te investeren in een kunstwerk in een 
kleine gemeente als Ruddervoorde en is het hier vrij volhardend in, ondanks technische en bud-
gettaire tegenslagen. 

Proces
•	 Het proces van de selectie van een kunstenaar werd opengetrokken naar een samenwerking 

met de kunstcel van de Vlaams Bouwmeester.

Resultaat
•	 In dit kunstwerk is het klassieke beeld van een fontein gemanipuleerd. Ruddervoorde heeft niet 

de schaal van Rome, Brussel of Antwerpen: in plaats van een kleine fontein te ontwerpen, heeft 
de kunstenaar een fontein gemaakt als een spie uit een groter exemplaar. Dat sluit aan bij de 
ruimere ambities van dit kleine dorp.
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Park Spoor Noord Antwerpen
Laureaat | Stad Antwerpen

Bouwheer Stad Antwerpen
Dossiernummer PB09/53
Projectomschrijving Reconversie spoorwegemplacement tot stedelijk park 

met sport- en ontspanningsfaciliteiten van 18 ha,  
herbestemming spoorweggebouwen,  
publieke en commerciële ontwikkeling

Indiener Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen
Ontwerper Studio Spoor Noord met Bernard0 Secchi & Paolo Vigano, Milaan, 

Kromwijk & Coenegracht, Maastricht 
Spoorweggebouwen gerenoveerd door afzonderlijke  
ontwerpteams 

Realisatie 06/2009
Projectlocatie Antwerpen, tussen de wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek

De publieke ruimte als happening

Het Park Spoor Noord is een 1,6 kilometer lang, maar – met een gemiddelde breedte van 150 
meter – relatief smal gebied in het noorden van Antwerpen. Het terrein ligt tussen het Eilandje, 
in het noorden van de oude haven, en de Schijnpoort aan de Noordersingel. Ooit was dit de val-
lei van de Schijn. Het terrein scheidt de wijk Dam en het gebied rond het slachthuis en het Lo-
broekdok af van de wijken Stuivenberg en Seefhoek in het zuiden van de vallei. Vanaf 1873 legde 
de nmbs hier een reusachtig spoorwegemplacement aan dat een verbinding vormde tussen het 
ringspoor en de havenactiviteit rond het Eilandje. Het terrein werd bij deze aanleg aan alle zijden 
afgezet met muren. Zo werd het meer dan een eeuw lang een blinde vlek op de mentale kaart van 
de Antwerpenaar. De Noorderlaan, die de ‘boulevard’ vanaf de Noorderplaats verbindt met het 
noordelijke havengebied, loopt over dit terrein met een viaduct, zodat de spoorlijnen vrije door-
gang naar het Eilandje behouden. De enige andere verbinding tussen de wijken aan weerszijden 
van het emplacement is het viaduct Dam dat van de Seefhoek naar station Dam en het Damplein 
leidt, over de sporen heen. 

Tegen het einde van de twintigste eeuw was de rol van dit terrein voor de Spoorwegen zo goed 
als uitgespeeld, omdat de havenactiviteit naar het noorden opgeschoven was. In 1998 werd de be-
stemming van het gebied daarom gewijzigd van ‘zone van openbaar nut’ naar ‘zone voor stedelijke 
ontwikkeling’. Dat betekent dat zowat elke denkbare ontwikkeling vanaf dit ogenblik mogelijk 
werd op dit terrein. Terwijl de nmbs hier de sporen begon op te breken, werd voor de hst-ver-
binding Amsterdam-Parijs onder de stad door een spoorwegtunnel gegraven. Die maakt van het 
kopstation Antwerpen Centraal een doorgangsstation. Die tunnel komt net aan het station Dam 
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Golvende open ruimtes doorsneden door fiets- en wandelpaden
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weer boven de grond. Het betonnen volume scheert rakelings langs het oude stationsgebouw en 
snijdt het af van het oude stationsplein. 

Deze tunneluitgang schond het mooie Damplein niet weinig. Sowieso waren de arbeiders-
wijken van de negentiende-eeuwse gordel rond dit spoorterrein er in de twintigste eeuw niet 
florissanter op geworden. Christian Kesteloot stelde in zijn Atlas van de achtergestelde gebieden 
in Vlaanderen en Brussel in 1996 vast dat 31% van de bevolking er allochtoon was, dat er onge-
woon veel alleenstaanden en eenoudergezinnen woonden en dat de werkloosheid er dubbel zo 
hoog was als elders in de stad. Het woningaanbod in deze wijken is ook ondermaats. Slechts een 
huis op acht heeft er een tuin, en er is een schrijnend gebrek aan open ruimte. Dit alarmerende 
bericht bond de kat de bel aan. Het Federaal Grootstedenbeleid selecteerde dit gebied als ‘aan-
dachtszone’. Later werden door dit fonds op vraag van de stad ook ruime middelen ter beschik-
king gesteld om de situatie van deze wijken te verbeteren, zodat de stad de planning zelf ter hand 
kon nemen. Een enquête in 1999 onder de bewoners van de wijken rond het spoorterrein toonde 
aan dat zij in elk geval smachtten naar meer groen en plaats voor kinderen en jongeren. Zij pleit-
ten er dan ook voor om een deel van het spoorterrein als een park aan te leggen. Toch waren veel 
bewoners gehecht aan de oude spoorweggebouwen. Zij stelden voor om die te behouden en een 
nieuwe bestemming te geven als infrastructuur voor sport en vrije tijd. 

Weg met de ideeënwedstrijd, op naar de consensusnota

Het was niet de eerste keer dat er nagedacht werd over toekomstscenario’s voor dit gebied. Vanaf 
1990 had het Globaal Structuurplan het idee van een park gelanceerd, terwijl de mobiliteitscel 
van de stad een Parklaan door het gebied aanbeviel om de Schijnpoort te verbinden met de Noor-
derplaats en zo de Singel te sluiten. Ook de vzw Stad aan de Stroom deed in 1993 haar duit in het 
zakje met een ontwerpend onderzoek van Manuel de Solà-Morales. Die zag in een Parklaan met 
verspreide lage bebouwing een middel om het Eilandje met de stad te verbinden. Dit is overi-
gens maar een greep uit de vele voorstellen die circuleerden. Een park, zonder meer, was dus 
lang niet de enige optie die op tafel lag toen in 2000 de stad en de nmbs, op dat ogenblik nog 
steeds eigenaar, zich bogen over de toekomst van het terrein. Ook binnen het stadsbestuur leef-
den heel diverse opvattingen over de gewenste toekomst van dit gebied, van kmo-zone tot park. 
Om niet meteen een harde beslissing te moeten nemen, dacht het stadsbestuur daarom aan een 
open ideeënwedstrijd. Via de stedelijke planningscel, toen nog onder de vzw soma (Stadsont-
wikkelingsmaatschappij Antwerpen), werden architect-stedenbouwkundige Hardwin De Wever 
en sociologe-stedenbouwkundige Ellen Lamberts hiervoor aangetrokken en met de organisatie 
ervan belast. 

Zij weigerden echter resoluut om mee in zo’n uitstelscenario te stappen, omdat ze aan hun 
klompen aanvoelden dat de resultaten van dergelijke vrijblijvende wedstrijd de verdeeldheid in 
het bestuur alleen maar konden aanzwengelen. Zij wisten het bestuur te overtuigen om de mid-
delen van het Grootstedenbeleid eerst en vooral in te zetten om een coherente visie te ontwikke-
len, en pas dan een wedstrijd te organiseren. Het projectteam stelde meteen een start- en discus-
sienota op om alle relevante informatie rond het gebied te inventariseren en analyseren. Daaraan 
werd een voorstel gekoppeld voor het verdere verloop van het planningsproces. De discussienota 
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leverde ook een eerste aanzet tot visievorming voor de ruime omgeving van het emplacement, 
aan de hand van een aantal ruimtelijke concepten op niveau van de gehele stad, de omgeving 
van het emplacement en het terrein zelf. Die lichtjes eigengereide aanpak van het projectteam 
zou een zegen blijken voor de ontwikkeling van het gebied. Zonder die startnota zou de discussie 
over de toekomst van het gebied wellicht verzand zijn in oeverloos gepalaver. Vanaf nu werd ze 
daarentegen met bijna militaire discipline voortgestuwd. Net die strikte planning en organisatie 
maakten het mogelijk om zeer veel partijen, uit alle lagen van de bevolking, aan bod te laten ko-
men in het overleg. 

In dat overleg werd zwaar, zeer zwaar geïnvesteerd. Op het einde van de rit bleek dat de or-
ganisatie van overleg en communicatie 4% van de totale investeringskost en 20% van het plan-
ningsbudget in beslag genomen had. Dat was echter allerminst weggegooid geld, zo is ondertus-
sen gebleken. Een belangrijke stap in de planontwikkeling waren de drie ‘Denkdagen’ in juni–juli 
2001. Ambtenaren uit de verschillende stadsdiensten en kabinetsmedewerkers van het college 
namen eraan deel, met de nodige input van externe deskundigen op het gebied van ruimtelijke 
planning, mobiliteit, groenvoorziening, vastgoedontwikkeling en procesmanagement. Via ont-
werpmatig onderzoek werd tijdens deze denkdagen een duidelijk beeld ontwikkeld van het be-
oogde resultaat. Tegelijk werd een financiële analyse doorgevoerd. Die wees uit dat de ontwikke-
ling niet zelfbedruipend kon zijn. Parallel met deze vergaderingen werd tijdens twee workshops 
gepeild naar de verwachtingen van de bewoners. Het eindresultaat van deze denkdagen was een 
consensusnota. Die legde een eenduidige visie over de gewenste ontwikkeling voor en koppelde 
daar een vrij strikte timing voor de verdere planning aan vast. De consensusnota werd op 12 sep-
tember 2001 al goedgekeurd door het college en op 22 oktober door de gemeenteraad.

In de consensusnota blijft een stedelijk parklandschap met recreatieve functies de hoofd-
functie van het terrein. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het park als hefboom moet dienen voor 
het opwaarderen van de omliggende wijken. Daarom moet het park een minimumoppervlak van 
10 hectare beslaan. Aan de kop van het terrein, waar de Italiëlei ombuigt naar de Noorderlaan, 
wordt echter wel bebouwing gepland. De nmbs neemt die ontwikkeling voor haar rekening. Later 
zal de spoormaatschappij trouwens, in ruil voor de toelating om hier een zeer hoge dichtheid te 
realiseren, het hele terrein saneren en het parkdeel verkopen aan de stad voor slechts één sym-
bolische euro. In het park worden verder sportinfrastructuur en – binnen zeer strikte grenzen – 
horeca toegelaten. In de latere ontwikkeling blijken deze functies allemaal hun plaats gekregen te 
hebben in de bestaande, gerenoveerde spoorweggebouwen. In de consensusnota is ook al sprake 
van zachte noord-zuidverbindingen tussen de wijken Dam en Stuivenberg die ‘ruimtelijk struc-
turerend en organiserend’ moeten zijn. Gewoon auto- en vrachtverkeer wordt volledig geweerd 
uit het park. Opmerkelijk is dat de aanbevelingen die de consensusnota deed voor de inrichting 
van het park in het finale ontwerp ook goed gerespecteerd zijn. De nota pleit voor ‘een heldere 
ruimtelijke structuur, waarbij het gebied als totaalruimte leesbaar en voelbaar blijft en niet ver-
kaveld wordt in diverse ruimtelijke entiteiten’. De nota dringt aan op een duurzame ontwikkeling 
(op een moment dat dat woord nog niet in ieders mond bestorven ligt!) door ecologisch verant-
woord materiaalgebruik, waterbeheer, bodemzorg, enz. Ook het belang van het aspect veiligheid 
wordt benadrukt. Een structuurschets completeert de nota. Acht jaar later blijkt dat de principes 
van die schets grotendeels behouden zijn, wat alleen maar pleit voor de kwaliteit van het werk dat 
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in de opmaak van die nota gestoken is. Het resultaat is dat in december 2001 een definitief ak-
koord met de nmbs over de overdracht van gronden kan gesloten worden. De tijd is rijp voor een 
internationale wedstrijd. 

De wedstrijd en het finale resultaat

Een goed jaar later was de winnaar van de wedstrijd, waar na een preselectieronde vijf gerepu-
teerde bureaus aan deelgenomen hadden, bekend. Bernardo Secchi en Paola Vigano, die onder 
meer ook in Kortrijk en Mechelen hoge ogen gegooid hadden met hun ontwerpen voor de publie-
ke ruimte, in samenwerking met landschapsontwerper Pieter Kromwijck, haalden het overtui-
gend door de eenvoud en vanzelfsprekendheid van hun ontwerp. Zelf omschrijven ze het ontwerp 
als een ‘topografisch project’: na het afgraven van de aslaag van de spoorbeddingen wordt het 
terrein gemodelleerd als een golvend landschap dat het uitzicht van de Kempische zandgronden 
oproept. Dat terrein wordt aangelegd als een ruim, ononderbroken veld, ‘een groen grastapijt 
dat als een biljartlaken uitgerold wordt’. Het beeld van een biljartlaken is belangrijk: het ver-
raadt dat zij een soort park voor ogen hebben dat nooit helemaal af is, maar dat naar gelang van 
de omstandigheden kan veranderen, net zoals een biljarttafel oneindig veel mogelijke figuren 
toelaat. De keuze voor een eenvoudig grasveld, met hier en daar wel een groep bomen, een kiosk 
of een lichtzuil maar in elk geval geen struikgewas, werd de ontwerpers ook ingegeven door vei-
ligheidsoverwegingen. Hoe opener en onderhoudsvriendelijker het park is, hoe minder proble-
men er kunnen opduiken, redeneerden zij. Door dat park laten zij grillige paden slingeren die de 
buurten verbinden. 

Door de combinatie van dat golvende landschap en de vele objecten, de spoorwegloodsen 
en het voormalige opleidingsgebouw, de watertorens, de viaducten van Dam en Noorderlaan, die 
zich her en der op het terrein bevinden, ontstaan er echter toch verschillende sferen in het park. 
Aan de oostzijde ligt de tuin van de watertorens. Een cluster van sportactiviteiten, deels verlaagd 
ten opzichte van het maaiveld, sluit erbij aan. Op dit ogenblik staat hier, ter hoogte van de vroege-
re loods van Perrier, ook een tijdelijke sportaccommodatie, de ‘sportballon’. Die zal plaats maken 
voor een basketbalveld zodra de sporthal in de oude ‘Werkplaats diesel en tractie’ ondergebracht 
zal zijn. In dit deel van het park zie je ook een diepe slenk in de grond. Het is een van de ‘wadi’s’ 
die het regenwater op het terrein verzamelt en terug in de bodem laat infiltreren. 

Het midden van het terrein, rondom het viaduct Dam, heeft een heel ander karakter. Wie 
van de stad komt, krijgt op het einde van de Trapstraat, aan de ‘Belvedère’ een panoramisch 
uitzicht over het park. Dat uitkijkpunt is meteen een belangrijk instrument voor de bewaking 
van het terrein. Aan de andere zijde van het viaduct, waarvan de aanloophellingen breed uit-
gesmeerd werden, bevindt zich de ‘Stelplaats tractiemateriaal’, een prachtige oude overkapping 
in staal, glas en baksteen, waar tijdens de zomer het Café Cargo opgesteld wordt. Hier is het ’s 
zomers een drukte van belang, want naast de stelplaats ligt een waterspiegel, en even verderop 
bevindt er zich een kinderspeeltuin. Succes verzekerd bij jong en oud. Even verderop ligt het 
voormalige opleidingsgebouw, dat in de toekomst zal functioneren als deel van een kinder- en 
jongerencampus. Het deeltijds kunstonderwijs, een kinderdagverblijf, initiatieven voor buiten-
schoolse kinderopvang en een jeugdlokaal zullen hier een plaats krijgen. In deze zone naderen 
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we stilaan het einde van het park. Waar de Noorderlaan een bocht neemt en over het terrein gaat, 
kan je doorlopen naar een kleine uitloper van het park, waar een grote skatebowl aangelegd werd. 
Loop je vanaf de waterspiegel meer noordwaarts dan kom je terecht op het Damplein. De slurf 
van de ondergrondse hst-lijn komt hier bovengronds. De ontwerpers probeerden dit litteken 
in het stedelijke weefsel te verzachten met een aantrekkelijke pleinaanleg en een ruim terras op 
het schuin oplopende dak van de tunnel. Ronde gaten in de kopmuur van het dak van de tunnel 
bieden hier een blik op de sporenbundel. 

Helemaal in het westen, aan beide zijden van de Noorderlaan, ontwikkelt de nmbs met Eu-
rostation, het Fonds voor Spoorinfrastructuur fsi en projectontwikkelaar Kairos ondertussen 
nieuwe gebouwen. Hoge torens wisselen af met lagere, brede volumes volgens een flexibel invul-
lingsschema dat Secchi en Vigano bedachten. Onder meer de Hogeschool Antwerpen zal hier zijn 
intrek nemen. Het parkontwerp heeft het hoogteverschil tussen de Noorderplaats en het park 
hier slim opgelost door tegen de zuidzijde van de Noorderlaan aan een hellend vlak te maken dat 
naar de Noorderplaats voert. In de toekomst moet een voetgangersbrug daar een verbinding met 
het eilandje maken. Aan de noordzijde kan je ook via de Kempenstraat doorwandelen tot aan het 
Asiadok. 

Het park is op dit ogenblik nog niet helemaal af. Het werd overigens al twee keer ‘geopend’: 
de eerste keer in de zomer van 2008, de tweede keer, na afronding van de werken aan het ooste-
lijke deel, in de zomer van 2009. En er zullen nog wel meer ‘openingen’ volgen. Aan de ‘Werk-
plaats diesel en tractie’ (de wdt-loods) bijvoorbeeld kondigt een bord aan dat hier binnenkort de 
werken starten aan een grote evenementenhal, een buurtsportloods en een sportloods voor de 
Hogeschool. In het oostelijke deel van het park wordt een eerste doorgang onder de verhoogde 
berm van het ringspoor aangelegd. Hier krijgen de bewoners van de Dam een extra parktoegang. 
Maar op één of andere manier hindert dat ‘onaffe’ helemaal niet. Door zijn eenvoud en heldere 
openheid is het park best bestand tegen zo’n stootjes. Net zoals het op een zomerse dag moei-
teloos duizenden bezoekers kan behappen. Toch is dat alles geen evidentie: het onderhoud van 
het park is een zaak van volgehouden inspanningen en een intensieve coördinatie tussen de vele 
stadsdiensten die, middels een goedgekeurd geïntegreerd beheerplan en beheerstrategie, op een 
of andere wijze bij het parkonderhoud betrokken zijn. 

Wachten en verwachten: de happening

Duidelijk is wel dat de Antwerpenaars dit park in hun hart gesloten hebben. Dat ligt niet alleen 
aan de kwaliteit van het park, maar ook aan de volgehouden inspanningen om het project, tijdens 
zijn hele ontstaansgeschiedenis, te ‘verkopen’ aan de bevolking. Dat is ook nodig geweest. Bij een 
groot project als Park Spoor Noord verloopt er een lange tijd tussen de eerste consultaties van de 
bevolking en de uiteindelijke ingebruikname. Niemand weet dan al of het traject vlekkeloos zal 
verlopen. Nog minder kan men er zeker van zijn dat de stedelingen het park zullen gebruiken 
of het liever links zullen laten liggen. Het wachten zelf kan daarbij een nadeel worden. De ver-
wachtingen kunnen in de loop van acht jaar zo hoog worden dat geen enkel park er nog aan kan 
beantwoorden, of net omgekeerd kan het lange wachten ontmoediging en afwijzing veroorzaken. 
Feit is dat de stadsbewoner in de periode tussen ontwerp en realisatie slechts een passieve rol 
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Aan de achterzijde van de brug van de Noorderlaan over het oude spoorterrein vond een BMX skating bowl zijn plek.
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kan aannemen. Voor hem verandert er weinig. Hij kan niets doen dan wachten terwijl anderen 
voor hem werken en beslissingen nemen, om pas aan het einde van de rit het afgewerkte ‘stuk’ te 
zien en vast te stellen of het hem ligt of niet.

Pieter Uyttenhove sloeg in de tekst ‘In de plooien van de haven’1 de nagel op de kop in zijn be-
schrijving van het karakter en de opzet van het parkontwerp van Secchi en Vigano. Hij stelde vast 
dat de strategie van het park haaks staat op die van het gros van de hedendaagse stadsontwerpen. 
Die voelen de onbedwingbare nood om de wereld te illustreren en leggen daarom het beeld van 
de publieke ruimte tot in het laatste detail vast. Het is een vorm van stedenbouw die het terrein 
volledig programmeert en bezet met allerlei infrastructuren, maar op die manier geen ruimte 
laat voor het onverwachte. Een open terrein, een leegte tussen oude volkswijken als Stuivenberg 
en den Dam wordt in deze vorm van stedenbouw beschreven en ervaren als een hindernis, een 
barrière, een grens. Zodra het probleem zo gesteld is, zien deze stedenbouwers het als hun taak 
om het overgangsgebied zo te ontwerpen dat elk verschil, elke onregelmatigheid verdwijnt onder 
een lawine aan activiteiten en verbindingen. Uyttenhove vroeg zich hardop af of er geen alterna-
tief bestaat voor deze werkwijze. Volstaat het niet dat er een gebied is waar (bewoners van) ver-
schillende wijken elkaar gewoon kunnen ontmoeten, zonder daarom hun eigenheid op te geven, 
zonder een precies uitgewerkt scenario te volgen. Het huidige park bedient hem op zijn wenken. 

Uyttenhove gebruikt voor dat soort van ontmoeting een verrassende metafoor. Hij vergelijkt 
het met het experimenteel theater en de happenings van de jaren 1960 en 1970. In die vorm van 
theater ligt er geen verhaal of vorm op voorhand vast, maar ontstaan beide door de performance 
zelf, als het resultaat van de improvisaties van de acteurs maar ook door de manier waarop het 
publiek – dat hier evengoed als een acteur gezien wordt – daarop reageert. Het synchrone karak-
ter van al die acties en reacties van alle betrokkenen creëert de uiteindelijke betekenis van het 
werk. Deze vorm van theater, stelt hij, is een goede metafoor voor het functioneren van een open 
samenleving. Open samenlevingen hebben ‘echte plekken’ nodig als dit Park Spoor Noord. Een 
echte plek is een plek waar de stedelijke samenleving voortdurend op inwerkt, op dezelfde wijze 
als in een happening acteurs en publiek samen een scène opbouwen die nooit afgerond raakt. 

Het ideaalbeeld van de stedelijke bevolking als een actief publiek dat Uyttenhove voor ogen 
staat, is niet vanzelfsprekend. In een happening of performance is het alvast zo dat het publiek 
nooit onvoorbereid op het gebeuren afkomt. Het heeft vaak heel precieze verwachtingen. Toe-
schouwers of deelnemers aan een happening hebben ook een goed idee van wat wel en niet kan, 
welk gedrag mogelijk en wenselijk is en welk gedrag het spel bederft. In de ontwikkeling van 
die ideeën spelen de makers van een happening een cruciale rol. Door allerlei middelen, zoals 
vooraankondigingen, uitnodigingen of inleidingen, maar ook door de manier waarop ze men-
sen onthalen, leggen ze de spelregels impliciet uit. Hun rol in het stuk bestaat er daarna niet 
enkel uit om te acteren, maar ook om alles wat er gebeurt in goede banen te leiden. Ze leren de 
bezoeker hoe hij van een passieve toeschouwer een actieve deelnemer kan worden en begelei-
den hem daarbij. Mutatis mutandis is dat precies wat het projectteam van Spoor Noord, gegroeid 
van twee naar acht mensen onder leiding van projectleider Hardwin De Wever, in de acht jaar 

1 Tekst verschenen in Hardwin De Wever en Ellen Lamberts (red.), Antwerpen Spoor Noord. Een stedelijk park in zicht, Gent-Antwerpen, 
Ludion-Stad Antwerpen, 2003, p. 8.

145



van 2000 tot aan de opening van het park gedaan heeft. Ze zetten een veelheid aan middelen in 
om de omwonenden in het bijzonder en de stedeling in het algemeen uit zijn passieve rol van 
wachtende te halen. Dat begon met een wervend programma in 2000. Het werd opgezet als ‘een 
reeks leuke activiteiten’ die zich zowel op de buurt als op een bovenlokaal publiek richten. Door 
die activiteiten kon het publiek deze ‘ruimte in verandering’ actief gaan gebruiken. Zo kreeg die 
ruimte al lang voor de opening betekenis, en werden als het ware stilzwijgend spelregels voor het 
gebruik ervan door de mensen zelf ontwikkeld. De rode draad van dat wervend programma was 
het tijdsdrieluik verleden, heden en toekomst. In 2002 werd zo een boek gepresenteerd over het 
verleden van de Dam. Dat werd officieel voorgesteld tijdens een boottocht en gevolgd door een 
tiendaags evenement rond de feestboot. In 2003 werd het hedenluik aangesneden met een film 
van Ronnie Ramirez. Plein Publiek werd vertoond tijdens het evenement ‘Park in Zicht’ dat zich 
gedurende tien dagen afspeelde in een loods. Bij die gelegenheid werd ook het parkontwerp uit-
gebreid voorgesteld. Een derde luik rond de toekomst bleek om budgettaire redenen niet meer 
haalbaar, maar in het voormalige station Dam werd wel een projectenhuis geopend dat vanaf 
2005 de spil was in het hele gebeuren. 

Ook de inhoudelijke participatie van de stadsbewoners werd aangemoedigd. Dat gebeurde, 
zoals eerder vermeld, al in de aanloop naar de consensusnota, door de lokale bevolking actief te 
informeren en mee te laten nadenken over de invulling van het park. Die inspanning werd ver-
dergezet in 2001 en 2002. Toen werd bijvoorbeeld speciaal spelmateriaal ontwikkeld dat bewo-
ners toeliet om de concrete impact van hun verzuchtingen in te schatten. Dat bracht dan weer een 
dialoog op gang tussen diverse bevolkingsgroepen. De deelnemers aan de wedstrijd voor het park 
werden in 2002 ook ingelicht over de resultaten van al dat overleg. Dat overleg was dus allerminst 
een zoethoudertje, maar leverde een reële input in het ontwerpproces. 

Tot slot…

Terugblikkend kan je zo enkel vaststellen dat de stad Antwerpen met haar projectteam in dit dos-
sier van ongewoon grote complexiteit, op alle fronten, van projectdefinitie over procesvoering 
tot resultaat en beheersstrategie, een fantastisch parcours doorlopen heeft. De Prijs voor de ge-
integreerde opdracht bekroont een project dat in minstens drie van de vier categorieën van de 
Prijs Bouwheer uitstekend scoort. Hier gaat het uiteraard vooral om de publieke ruimte. Er is 
echter ook een aanzienlijk luik nieuwbouw. Dan gaat het niet enkel om de ontwikkeling aan de 
westelijke kop, maar ook om de mooie kiosken die her en der over het terrein verspreid staan 
als kleine folies. Herbestemming is ten slotte aan de orde waar de oude gebouwen van de Spoor-
wegen een nieuwe bestemming krijgen. Elke loods was immers op zich het voorwerp van een 
wedstrijd! In fine krijgt het Park Spoor Noord echter deze prijs omdat de opdrachtgever hier een 
voorbeeld stelt dat men zich nog lang zal heugen. Dit project koppelt immers een belangrijke ste-
denbouwkundige operatie aan een indrukwekkend proces van stedelijk beleid met betrekking tot 
de bevolking. Die twee processen hebben elkaar wederzijds versterkt. Dat is eerder uitzonderlijk, 
en het is zeker uitzonderlijk dat daarvoor zoveel middelen uitgetrokken worden. Het resultaat 
bewijst echter hoe waardevol die koppeling is. 
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Beoordeling

Opdracht
•	 De jury looft het meerlagige karakter van dit dossier, dat verschillende sectoren raakt: steden-

bouw, architectuur, publieke ruimte, de herbestemming van verscheidene in onbruik geraakte 
loodsen van de nmbs, de sociaaleconomische en ruimtelijke herwaardering van dit gebied dat 
dienstdoet als scharnier tussen de wijken. Verschillende categorieën worden ingevuld: er is in 
de eerste plaats sprake van publieke ruimte, maar daarnaast ook van herbestemming van de 
loodsen en nieuwbouw met het bouwprogramma voorop. Dat maakt samen met het meerlagige 
karakter dit dossier tot een geïntegreerd project.

•	 De aanwezige middelen geven de marge om dit project op een dergelijke integrale wijze aan te 
pakken. Het bestuur heeft het aangedurfd om de keuze te maken zoveel middelen in te zetten op 
een project met zo’n grote omvang.

Proces
•	 Bewonersacties voor meer open en groene ruimte liggen mee aan de basis van het uitwerken 

van dit project.
•	 De bouwheer getuigt van een enorm engagement. De energie die in het project is gestopt, samen 

met het professionalisme van de bouwheer, zorgt ervoor dat dit project goed georganiseerd en 
georkestreerd werd.

•	 De stad Antwerpen heeft duidelijk een voortrekkersrol in dergelijke projecten.

Resultaat
•	 Het resultaat is een open en overzichtelijk park voor de buurtbewoners en een extra groene long 

voor de stad Antwerpen.
•	 Dit project heeft een grote voorbeeldwaarde, vooral op vlak van het ontwikkelingsproces en de 

participatie en kan inspirerend zijn voor andere steden.
•	 De jury wenst mee te geven dat er kwaliteit van de nieuwbouw wordt verwacht.
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Overzicht ingediende projecten



Provincie  
Oost-Vlaanderen

Nieuwbouw

Sportcentrum  
De Boerekreek

Sint-Laureins

cv Ons Dak

Nieuwbouw

Woonproject Banmolen

Maaseik

Stad Menen

Herbestemming
Kunst in opdracht

Stadhuis 

Menen

Gemeente Sint-Laureins

Nieuwbouw
Herbestemming
Publieke ruimte

Culturele Site De Meet

Sint-Laureins

ocmw Maldegem

Nieuwbouw

Woonzorgcampus 
Begijnewater

Maldegem

Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust

Publieke ruimte

Fiets- en voetgangersbrug

Knokke-Heist

Stad Eeklo

Publieke ruimte

Groen- en fietsas  
De Melkweg

Eeklo

Stad Ieper

Nieuwbouw
Herbestemming
Publieke ruimte

Picanolsite 

Ieper

Gemeente Wichelen

Nieuwbouw

Sociaal huis

Wichelen

Gemeente Jabbeke

Herbestemming

Kantoorgebouw interne 
zaken

Jabbeke

Stad Diksmuide

Publieke ruimte

Dorpskernherwaardering 
Nieuwkapelle

Nieuwkapelle

171614

15

11

12

13

109

84

321
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171614

15

11

12

13

109

85

6

7

4

321
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Gemeente Schoten

Nieuwbouw

Politiekantoor

Schoten

Gemeente Puurs

Nieuwbouw
Publieke ruimte

Jeugdontmoetings centrum 
WIJland

Puurs

Gemeente Hamont-Achel

Herbestemming

De Posthoorn

Hamont-Achel

Gemeente Temse

Herbestemming

Gemeentehuis

Temse

Gemeente Zoersel

Herbestemming

Administratief en Cultureel 
Centrum

Zoersel

Vlaamse Landmaatschappij

Publieke ruimte

Uitkijktoren Oostends 
Krekengebied

Oudenburg

vzw Sint-Gerardusscholen

Nieuwbouw

Sint-Gerardusscholen

Diepenbeek

Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Norbertus

Kunst in opdracht

Restpaviljoen

Duffel

Stad Genk

Nieuwbouw

Bibliotheek

Genk 

ocmw Hechtel-Eksel

Nieuwbouw

Transitwoning

Hechtel-Eksel

Stad Sint-Niklaas

Herbestemming

Brandweerkazerne 

Sint-Niklaas

Katholieke Universiteit 
Leuven

Nieuwbouw

Trappenhuis 
universiteitshal

Leuven

3028

29

27

262524

232221

201918
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3028

29

27

262524

232221

201918
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Gemeente Hoeilaart

Herbestemming

Hof ter Heyde

Hoeilaart

Gemeente Hoeilaart

Herbestemming

Jeugdlokalen

Hoeilaart

Agentschap Facilitair 
Management

Herbestemming

Bezoekerscentrum

Alden-Biesen

ag Vespa

Nieuwbouw

Inbreidingsproject Ter Pitte 

Antwerpen

Gemeente Oostkamp

Kunst in opdracht

Fontein ‘De’ Omwenteling

Ruddervoorde

vzw Andante

Nieuwbouw
Kunst in opdracht

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg met 
appartementen

Merksem

Gemeente Niel

Nieuwbouw
Herbestemming

Gemeentehuis

Niel

Stad Antwerpen  
district Hoboken

Nieuwbouw

Administratief Centrum

Hoboken

Gemeente Houthulst

Nieuwbouw
Publieke ruimte

Cultuurcentrum

Jonkershove

Kempens Landschap vzw

Nieuwbouw
Herbestemming
Publieke ruimte

Kasteelruïne  
domein Rozendaal

Sint-Katelijne-Waver

cv Kleine Landeigendom
cv Nieuw Sint-Truiden

Nieuwbouw
Publieke ruimte

Sociale woningen

Sint-Truiden

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie

Herbestemming

Huis van het 
Nederlandstalig Onderwijs

Brussel

484746

454442

43

40

41

3937

38

34

35

36

32

33

31
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484746

454442

43

40

41

3937

38

34

35

36

32

33

31
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Gemeente Avelgem

Nieuwbouw

Gemeenschapscentrum 
Spikerelle

Avelgem

vzw H&L

Nieuwbouw

Productiestudio’s  
Les Ballets C de la B  
& LOD

Gent

Vlaamse 
Gemeenschapscommissie

Nieuwbouw

bronks jeugdtheater

Brussel

Stad Kortrijk

Herbestemming
Publieke ruimte

Poortgebouw Vetex

Kortrijk

Universiteit Gent

Nieuwbouw

Polyvalent gebouw 
‘monovolume’

Gent

Universiteit Gent

Nieuwbouw

Faculteit Economie 
Tweekerkenstraat

Gent

Universiteit Gent

Herbestemming

E. Braunschool

Gent

Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsplanning Antwerpen

Publieke ruimte

Park Spoor Noord

Antwerpen

Geïntegreerde opdracht

Vlaamse 
Milieumaatschappij

Nieuwbouw

Stook- en servergebouw

Aalst

Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis Aalst

Nieuwbouw

Uitbreiding ziekenhuis

Aalst

Gemeente Brasschaat

Herbestemming

Luitenant Coppenskazerne

Brasschaat

Gemeente Hoegaarden

Nieuwbouw

Woonzorgcentrum Villa 
Hugardis

Hoegaarden 

60 6159

57

58

5655

545352

515049
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Gemeente Zonnebeke

Nieuwbouw
Publieke ruimte

Onthaalpaviljoen  
Tyne Cot Cemetary

Passendale

Stad Antwerpen

Herbestemming

Stoom- en 
zwembadcomplex

Antwerpen

Sint- Reginagodshuis vzw 
Leiehome

Nieuwbouw
Herbestemming
Kunst in opdracht

Woon- en zorgcentrum 
Leiehome

Drongen

Vlaamse 
Milieumaatschappij

Nieuwbouw
Kunst in opdracht

Centraal 
Besturingsgebouw 
Dijlevallei

Leuven

Gemeente Langemark-
Poelkapelle

Nieuwbouw
Publieke ruimte

Onthaalpaviljoen Duitse 
militaire begraafplaats

Langemark

Gemeente De Pinte

Nieuwbouw
Herbestemming
Publieke ruimte
Kunst in opdracht

Kasteelpark Viteux

De Pinte

cvba Tuinwijk

Nieuwbouw

20 woningen en  
21 garages

Lokeren

68

69

76

63

64

65

70

71

66

67

72

73

74

75

62
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Verantwoordelijke uitgever: 
Vlaams Bouwmeester 
Boudewijngebouw 
Boudewijnlaan 30 bus 45 
1000 Brussel

Coördinatie:  
Karen Landuydt, team Vlaams Bouwmeester 
Sofie Vandelannoote, secretaris

Tekst inleiding en projectbeschrijvingen:  
Pieter T’Jonck, Ir. Architect
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Sofie Vandelannoote
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