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In samenwerking met  
Team Vlaams Bouwmeester

Legislating 
Architecture –  
de relevantie  
voor België 
In onze steeds sneller veran-
derende wereld wordt sta-
tische regelgeving meer en 
meer een obstakel. Hoe evolu-
eren we naar een dynamisch 
referentiekader dat de weg 
baant voor kwalitatieve op-
lossingen? Het LegIsLATIng 
ArcHITecTure-projecT van 
Arno BrAndLHuBer zet alvast 
de deur open voor deeleconomie 
in de vastgoedsector.
jurIdIscHe speeLTuIn
We stellen vast dat regelgeving vaak niet helpt of soms zelfs het 
tegenovergestelde effect sorteert van wat beoogd wordt. een rup 
is nog niet goed en wel van kracht of het moet al worden herzien. 
regels bieden misnoegde burgers en hun advocaten de ge-
droomde juridische speeltuin om ook goede projecten jarenlang 
te blokkeren. de complexe regelgeving rond sociale woningbouw 
maakt sociale woningen niet alleen groot en duur, maar zorgt ook 
voor een vertraging van hun productie. Hoewel ongeveer 100.000 
gezinnen in aanmerking komen voor een betaalbare woning, pro-
duceren we er slechts 5.000 per jaar. geen wonder dat de wacht-
lijsten steeds langer worden. 

net zoals een overmaat aan regels de productie van sociale 
woningen eerder bemoeilijkt dan stimuleert, zijn ook veel ste-
denbouwkundige regels contraproductief. de kwaliteit van het 
wonen wordt niet noodzakelijk beter door het voorschrijven van 
kroonlijsthoogtes en homogene verschijningsvormen, het behoud 
van verticale of horizontale belijning van gevels, of het gebruik 
van streekeigen baksteen in gebieden waar al meer dan een eeuw 
geen baksteen meer geproduceerd wordt. 

Bovendien is elk regelgevend kader altijd onvolledig; er zal 
altijd een creatieve uitzondering bestaan waarop de regels niet 
van toepassing zijn. Wat is bijvoorbeeld de kroonlijsthoogte van 
een halve bol? nul meter? 

regeLgeVIng Is onTWerpen
regelgeving is misschien wel de meest onderschatte vorm  
van ontwerpen. jaren voor men daadwerkelijk aan een ontwerp  
begint, worden in de regelgeving de meest cruciale kwaliteitspa-
rameters van een project vastgelegd: waar gaat men al dan niet 
bouwen, welke functies mogen de gebouwen vervullen enzovoort. 

Wetgeving is in die zin zeker niet efemeer, ze creëert vorm en ma-
terialiteit, ze heeft de meest omvattende en langdurige impact op 
het gebouwde weefsel. Het is dan ook beangstigend om vast te 
stellen hoe die regelgeving soms tot stand komt. Landmeters en 
notarissen mogen oude verkavelingsvoorschriften uit de lade  
halen en klakkeloos opnieuw toepassen. 

dat regelgeving ontwerpen is, kun je ook zelden opmaken  
uit de manier waarop ze geconcipieerd of getest wordt: vaak ont-
breekt het nodige ontwerpend onderzoek. er is dus – o paradox 
– nood aan regelgeving met betrekking tot wie regelgeving mag 
maken. Idealiter zou dat moeten gebeuren door multidisciplinaire 
teams met architecten, stedenbouwkundigen, juristen enzovoort. 
De burger bij het proces betrekken lijkt evident, maar is het niet 
altijd: het hele proces tussen eerste regelgeving en gebruiksklare 
gebouwen beslaat meestal meerdere decennia, waardoor de  
eigenlijke doelgroep van een project soms nog niet eens geboren 
is wanneer de regelgeving gemaakt wordt. In de gevallen waarin 
burgerparticipatie wenselijk is, moet ze gebaseerd zijn op gron-
dige informatie en kennisdeling. 

onTWerpen ALs InTrInsIeKe pArAdoX
de relatie tussen regelgeving en ontwerpproces is onvermijdelijk 
dubbelzinnig. enerzijds heeft elk ontwerp een opdracht nodig, 
een programma, een reeks van doelstellingen, die gerealiseerd 
moeten worden binnen een kader van randvoorwaarden (steden-
bouwkundige regels, een breder wettelijk en financieel kader, 
technische en energetische normen…). 

Tegelijk is ontwerpen in essentie net dat kader in vraag stel-
len; creativiteit is thinking outside the box. slimme ontwerpers 
weten die paradox op te lossen door op een onverwachte manier 
zodanig van regels en randvoorwaarden gebruik te maken dat 
er verrassende, kwalitatieve oplossingen ontstaan. Maar dat lukt 
niet altijd: sommige regels zijn zo verouderd, fnuikend of ronduit 
absurd dat het quasi onmogelijk is om binnen hun achterhaalde 
limieten nog kwaliteit te genereren. nadeel is dan dat de op dat 
moment onvermijdelijk geworden herzieningen vaak veel tijd en 
geld kosten.

regeLgeVIng ALs MensBeeLd en poLITIeK projecT
Het bekende, in 1748 door giovanni Battista nolli getekende plan 
van rome was in eerste instantie bedoeld als instrument om be-
lastingen te heffen op gebouwen. een gebouw dat een deel van 
zijn interieur openstelde voor het publiek, werd minder zwaar be-
last. dat resulteerde niet alleen in een origineel stadsplan waarop 
alle straten en publiek toegankelijke interieurs weergegeven waren 
als één continue ruimte. de fiscale maatregel leidde er ook toe dat 
meer eigenaars beslisten een deel van hun gebouw open te stel-
len voor het publiek.

“Regels zullen nooit waterdicht zijn zonder 
pragmatische interpretatieve eindfilter; als je geen 
vergunning krijgt voor een afdak voor je paarden,  
dan koop je gewoon heel groot tuinmeubilair...”
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Hoewel iedereen het onzinnig zou vinden om zuurstof te privati-
seren, en ademen betalend te maken, hebben we de machine die 
die zuurstof maakt – namelijk onze bodem – wel geprivatiseerd. 
en rond de inname van die bodem, inclusief het eigendomsrecht, 
wordt een heel arsenaal van wetten en regels gemaakt, die al-
lemaal samen gestoeld zijn op een mensbeeld en een politiek en 
maatschappelijk project. Bodem is kapitaal en moet economische 
groei voortbrengen. dat zo een heel planetair ecologisch systeem 
permanent onder druk wordt gezet, is een inzicht dat ons oude 
wereldbeeld fundamenteel op de helling zet. 

Het Legislating Architecture-project van Arno Brandlhuber 
op de jongste Biënnale van Venetië zet de deur open voor de 
deeleconomie in de vastgoedsector. Als burgercoöperaties te-
gelijk aandeelhouder, ontwikkelaar en bewoner zijn – zoals in 
Zwitserland vaak het geval is – dan ontstaat er een fusie tussen 
verschillende stakeholders en neemt het gemeenschappelijke 
belang toe. Het samen met ontwerpers permanent bevragen en 
herschrijven van de regels als maatschappelijk kwaliteitsproces, 
kan de spanning die regelgeving genereert, aanzienlijk verkleinen. 

InTeLLIgenTe regeLgeVIng 
Momenteel hinkt de regelgeving in toenemende mate achter op 
de werkelijkheid. Als we het proces van chronische conflicten en 
herzieningen willen verlichten, kunnen we misschien iets leren 
van de artificiële intelligentie. er bestaat slimme software die zijn 
eigen programma deels herschrijft in functie van nieuwe omstan-
digheden (denk aan de schaakprogramma’s die hun algoritmes 
aanpassen aan de strategie van hun menselijke tegenstander). 
regelgeving zou op dezelfde manier zelfsturend en flexibel kunnen 
zijn, variabel in de tijd, eerder gericht op de kwaliteit van het resul-
taat dan op het al dan niet conform zijn met de regelgeving zelf. 

Het interview met architect Luigi snozzi op de website van 
Legislating Architecture is in die zin overduidelijk. Als hoogst 
geldende regel stelt hij: “elke andere regel mag overtreden wor-
den als het resultaat beter is dan wat binnen de regels mogelijk 
is.” Men mikt daarbij eerder op een proactieve en stimulerende 
regelgeving, die zegt wat men wil bereiken (wat men wél wil) en 
veel minder zegt wat men allemaal wil verbieden, of niet wil. In die 
zin is het hoopgevend dat de Vlaamse Maatschappij voor sociaal 
Wonen (VMsW) – na overleg met het Team Vlaams Bouwmeester 
en de bevoegde kabinetten – beslist heeft om de oppervlakte-
normen indicatief te maken, en ook afwijkende, creatievere ont-
werpen goed te keuren als een kwaliteitskamer de woonkwaliteit 
ervan als gelijkwaardig of beter beoordeelt.

Leo Van Broeck – Vlaams Bouwmeester

© giovanni Battista nolli, plan van rome, 1748.
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Indien men verdichting combineert met het uitlijnen van 
kroonlijsthoogtes, verduistert men de publieke ruimte. 
Hierdoor ontstaat de typische ‘zeedijkarchitectuur’ 
zoals we die kennen van de Belgische kust. Of erger 
nog: indien er een aantal lage gebouwen in de straat 
staan, dan wordt deze ondermaatse schaal de norm en is 
verdichten quasi onmogelijk. Het niet langer uitlijnen 

van kroonlijsthoogtes is een noodzakelijke voorwaarde 
om kwalitatieve verdichting mogelijk te maken. Dit 
leidt tevens tot een betere bezonning van de straat 
en de tuinen. Uiteraard dienen andere kwaliteiten dan 
mee in het oog gehouden te worden (voldoende mix van 
functies en woonondersteunende diensten, voldoende hoge 
dichtheid, microklimaat en wind, enz.).

Buenos Aires, een stad waarin de kroonlijsthoogte 
bewust gevarieerd werd om daglicht door te laten. 
Precedenten kunnen worden vermeden door de V/T per 
blok te maximaliseren en, net zoals in Manhattan, 
de meerwaarde van de bijkomend gerealiseerde hoogte 
ofwel weg te belasten ofwel te spreiden over alle 
mede-eigenaars van een bouwblok.

Inzetten op verdichting en zuinig ruimtegebruik wordt 
vaak gehinderd door regelgeving, planningsinstrumenten 
en stedenbouwkundige geplogenheden. Hoogbouw 
bijvoorbeeld wordt in het vergunninggevend traject 
vaak foutief beoordeeld. Schaduw is zelden een 
probleem, maar wordt vaak aangeklaagd als mogelijk 
probleem. Ook wordt, ten onrechte, algemeen voor 
waar aangenomen dat de kroonlijsthoogtes tussen 
twee aangrenzende panden best niet teveel mogen 
verspringen.

Vergelijking van de schaduwimpact van eenzelfde 
volume, eenmaal neerliggend en eenmaal rechtopstaand. 
We stellen vast dat de oppervlakte van het maaiveld 
die gedurende 6 uren geen zonlicht ontvangt bij 
het neerliggende gebouw veel groter is dan bij de 
toren. Bovendien reist de top van de schaduw van een 
toren – net als een zonnewijzer – veel sneller over 
het landschap. Bij een toren van 200m hoog reist 
de schaduw over het landschap met een snelheid van 
53,6 meter per uur. Dus, zelfs als bij hoogbouw meer 
percelen tijdelijk beschaduwd worden, dan zal dit 
steeds voor een zeer korte tijdsduur zijn.

HIGH RISE VS. LOW RISE

Am2 = 11 x Bm2
H = 10 to 200m
V = 2,6 to 53,6 m/h

A

V

V

B

Permanent shadow Punctual shadow



Colofon 96 264

A  265 
Dis–Similitude
het volgend nummer kijkt naar 
de verschillen tussen twee 
middelgrote steden. Gent en 
luik lijken letterlijk en figuurlijk 
mijlenver van elkaar verwijderd, 
maar toch zijn het beide grote 
havensteden en provincie-
hoofdsteden met een rijk indus-
trieel verleden, die prat kunnen 
gaan op een universiteit die 
200 jaar geleden gesticht werd. 
in een gesprek met de kunst-
galerie Maniera lichten Christ 
en Gantenbein, als voorsmaak-
je op hun lezing op 18 april in 
Bozar, hun ontwerp toe voor de 
meubels die ze speciaal voor 
de galerie ontwierpen.
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