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zeven memo’s 
voor een verlichte 
bouwcultuur

Peter Swinnen /Team Vlaams Bouwmeester



Luc Deleu & T.O.P. office, Wereldreizen Madrid-Weber-Madrid in 80 dagen, 1993



WOORD VOORAF

De Vlaamse overheid werkt sinds het aantreden van de eerste Vlaams
Bouwmeester, in 1999, onafgebroken aan een excellent architectuur-
beleid en aan voorbeeldig bouwheerschap. De resultaten zijn er.
Zowel bij centrale als bij lokale overheden is een breed draagvlak voor
kwaliteitsvolle architectuur gecreëerd, zijn belangrijke thema’s aan-
gepakt en zijn steeds meer indrukwekkende gebouwen opgeleverd.
Na tien jaar Bouwmeesterschap in Vlaanderen is de balans uitgespro-
ken positief en heeft de functie haar belang en noodzaak bewezen.
De derde Bouwmeester kan met een hernieuwd vertrouwen aan 
de slag. 

Na de beginperiode met b0b Van Reeth en de verdere uitbouw door
Marcel Smets, breekt een fase aan waarin het aan de Bouwmeester is
om, meer dan het louter lenigen van noden, mee de agenda te bepa-
len. In een context die helemaal anders is dan tien jaar geleden, blij-
ven de uitdagingen immers groot. 

De eerste Bouwmeester heeft de fundamenten gelegd voor een
bouwcultuur in Vlaanderen, door administraties, politici, bouwheren
en ontwerpers ervan te overtuigen zich in te schrijven in eenzelfde
coherent verhaal. Een verhaal dat werd gekenmerkt door ‘goed bouw-
heerschap’ en ‘duurzaamheid’.

De tweede Bouwmeester heeft dat verhaal verder ontwikkeld door
het actieterrein open te trekken naar een grotere schaal en door kwes-
ties aangaande infrastructuur en landschap actief op de agenda te
plaatsen.



Peter Swinnen, b0b Van Reeth en Marcel Smets, 
degagement Henry Le Bœuf zaal, Paleis voor Schone Kunsten Brussel, 
3 december 2010

Vandaag lijkt het gepast en noodzakelijk om nog verder te durven kij-
ken, om nog grondiger na te denken over het grotere geheel, om de
bouwcultuur in Vlaanderen internationaal te ijken. Welke plaats ziet
Vlaanderen voor zichzelf in Europa? En welke allianties moeten we
aangaan om een deugdzaam en duurzaam ruimtelijk beleid te voeren? 
Om op die vragen een antwoord te vinden, zullen we samen keuzes
moeten maken: ruimtelijk, maatschappelijk en strategisch. Deze
ambi tienota van Peter Swinnen, de derde Vlaams Bouwmeester, 
begint dan ook terecht met een oproep om te ‘durven kiezen’. De
ambitie die hier in zeven memo’s is uitgeschreven, biedt vanuit het
inzicht dat intussen is opgebouwd, nieuwe perspectieven voor een
kwalitatief architectuur- en ruimtebeleid in Vlaanderen. Het is mijn
hoop, mijn wens én mijn overtuiging dat we er de komende jaren
samen in slagen die ambitie waar te maken.

Geert Bourgeois
Viceminister-president en 
Vlaams minister van Bestuurszaken
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VOOR EEN VERLICHTE BOUWCULTUUR

Het Bouwmeesterschap in Vlaanderen bestaat nu flink tien jaar, wat
het vermoeden zou kunnen doen rijzen dat het de experimentele fase
is ontgroeid, dat de wasdom lonkt, of nog dat er een doel bereikt zou
zijn. Geen van deze veronderstellingen kan zonder meer worden
 aangenomen. 

De verwezenlijkingen van de eerste Bouwmeester, b0b Van Reeth,
en zijn opvolger Marcel Smets zijn nochtans niet gering: ze zijn zelfs
grensverleggend gebleken. Ze hebben een belangrijke traditie in het
leven geroepen en de grondslagen gelegd van een bewuste bouwcul-
tuur: een beleidscultuur waarbinnen de Vlaamse overheid volwaardig
de kaart van de verantwoordelijke, geïnspireerde bouwheer wenst te
trekken, met vallen en opstaan. Niets is immers zo kenmerkend voor
een beleid als zijn gebouwd patrimonium, zijn architectuur, zijn om-
gang met ruimtelijke ordening en open ruimte. Het zijn de blijvende
getuigen van de beslissingen van vandaag, de lakmoesproef van een
visionair maatschappelijk project. 

Zo’n visionair project is luxe noch tijdverdrijf. Het is een noodza-
kelijke voorwaarde om tot een verlichte bouwcultuur te komen, een
bouwcultuur waarbinnen Vlaanderen zich internationaal durft te spie-
gelen en er letterlijk kwaliteitsvolle ruimte kan zijn voor iedereen. De
komende jaren vormen hoe dan ook een scharnierpunt in de archi-
tecturale en ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Er staan drie
belangrijke ambities op de agenda die, indien ze elkaar versterken,
een reële en ongeziene omwenteling kunnen betekenen: de opvolger



Bruce Nauman, Use Me, 1988

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (een tweede kans); de
Europese intentieverklaring Vlaanderen in Actie (ViA), met als doel
Vlaanderen tegen 2020 tot de top vijf regio’s van Europa te laten be-
horen; en de grootschalige vernieuwingsoperaties binnen onder meer
de zorg- en de sociale huisvestingssector, die tot belangrijke stedelijke
ontwikkelingsprocessen kunnen en moeten leiden. Samen vormen ze
een uniek momentum, een uitgelezen kans om te durven nadenken
over het Vlaanderen van de 22ste eeuw. 

Er ligt voor de komende jaren dus heel wat op de werktafel. Met
deze zeven memo’s wil ik de krijtlijnen uitzetten waarbinnen ik, met
duidelijke accenten, verder wens te bouwen op de fundamenten van
een eerste decennium Bouwmeesterschap in Vlaanderen. De zeven
thema’s die hier worden belicht, zijn van gelijk belang. Ze geven pa-
rallelle pistes aan om tot een langetermijnvisie te komen voor een ar-
chitecturaal en ruimtelijke intrigerend Vlaanderen. Een zo complexe
uitdaging kunnen we echter niet alleen aangaan. Het Bouwmeester-
schap bestaat immers bij de gratie van bezielde samenwerkingen.
Deze tekst is dan ook in eerste instantie een open oproep tot het bun-
delen van krachten, intelligentie en inzichten. Beschouw het als een
ongegeneerd uitgestoken hand naar verlichte beleidsmakers en al even
verlichte publieke en semipublieke bouwheren, naar geëngageerde
administraties en agentschappen, naar een visionaire bouwsector en
dito investeerders, consultants en raadsheren, naar binnen- en buiten -
landse architecten, ontwerpers, planologen en kunstenaars, naar een
onderzoekende academische wereld, naar kritische media, en naar
allen die om diverse redenen niet tot bovenstaande categorieën en
 families kunnen of willen behoren. Beschouw deze zeven memo’s als
een uitgestoken hand naar allen die een genereuze bouwcultuur mee
wensen vorm te geven.

Peter Swinnen
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DURVEN KIEZEN

Niets is zo complex, meedogenloos en cruciaal als kiezen. Een maatschappij
ontstaat en bestaat bij de gratie van de keuze, van de vrijheid om te kunnen
kiezen. In de keuze schept men de voorbeelden die een cultuur vorm geven.
Een overheid heeft dan ook de plicht om sterke, kwaliteitsvolle en integere
voorbeelden te stellen, ze te ondersteunen en ze mee te helpen ontwikkelen.
De keuze die dit veronderstelt – de beslissing – mag ze aan niemand anders
overlaten: ze mag zich hoogstens laten adviseren, om vervolgens zelf tot
kiezen over te gaan. Precies in dat proces is voor het Team Vlaams Bouw-
meester een doorslaggevende rol weggelegd: als adviseurs van de Vlaamse
overheid inzake architectuur, publieke ruimte, infrastructuur, openbare
kunst, landschap en open ruimte. Wij zijn de kwaliteitsbewakers van de
collectieve ruimte. 

Het tegendeel van de keuze is het compromis. Daar kan men nooit voor
kiezen. Een compromis dringt zich altijd als het ware stilzwijgend op. Als
het op architecturale en ruimtelijke kwaliteit aankomt, kan een compromis
uitgangspunt noch eindresultaat zijn. Vlaanderen beschikt over een enorm
potentieel, en laten we eerlijk zijn, over een unieke architecturale traditie.
Durven kiezen voor een verlichte bouwcultuur lijkt dan niet eens zo veraf. 

Een verlichte bouwcultuur is niets nieuws, het is iets eeuwenouds. Zo
zette Leopold II, zij het dan met ‘bloedgeld’, niet minder dan twee belang-
rijke steden voorgoed op de kaart: Oostende en Brussel. Los van stijl, 
megalomanie of praalzucht, verdient daarbij vooral het ontwikkelingsproces
onze aandacht. Leopold II vertrok telkens vanuit een duidelijk stedelijk plan,

[nul]
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een coherente visie waarbij eerst een globale structuur werd uitgetekend op
schaal van de nieuwe stad, om vervolgens genereuze publieke ruimtes te
voorzien – parken, pleinen, boulevards – die dan werden aangevuld met
nieuwe gebouwen, wijken en monumenten. Tot op vandaag ontlenen beide
steden hun maatschappelijke en symbolische herkenbaarheid aan de stads-
planning onder Leopold II. Soortgelijke operaties zijn vandaag niet meer
mogelijk, zelfs niet meer wenselijk, maar de stedelijke kwaliteit en helder-
heid ervan blijven onomstotelijk getuigen van een gedurfde publieke visie. 

Een meer hedendaagse variant van een publieke toekomstvisie is de Duitse
Internationale Bauausstellung of IBA. Het gaat om een beproefde strategie
die op basis van effectief gerealiseerde architectuur-, infrastructuur- en
stadsontwikkelingsprojecten bijdraagt tot het debat rond de ambitieuze en
visionaire ontwikkeling van regio’s en steden. Een IBA is, voor alle duide-
lijkheid, geen wereldtentoonstelling. Het is een ontwikkelingsprogramma
dat zowel op de grote als de kleine schaal inzet, met aandacht voor econo-
mische, ecologische en sociale veranderingen, en in nauwe betrokkenheid
met de bevolking. De IBA belichaamt dus een duidelijke bouwcultuur. De
voorbije eeuw werden er (slechts) acht IBA’s gerealiseerd, telkens met een
andere contextuele insteek, gaande van de reconversie van het Ruhrgebied
(het Emscher Park), over de grootschalige uitbreiding van Hamburg, tot de
(her)opbouw van een belangrijk deel van de Berlijnse binnenstad. Elke IBA
heeft tot nog toe aanleiding gegeven tot maatschappelijke en architecturale
vernieuwing. In Vlaanderen komen de ontwikkelingen van onder meer het
Zuid, het Eilandje en Linkeroever te Antwerpen en de Limburgse recon-
versieprojecten dicht in de buurt van wat een IBA zou kunnen zijn. 

Durven kiezen betekent voor ons masterplanning, het zorgen voor sterke
ontwerpmatige ruimtelijke kaders, zonder dewelke er geen intrigerende
 architectuur mogelijk is. Durven kiezen betekent dat we zorg wensen te
dragen voor een degelijk voorbereidend ontwerptraject, waarbij tijdig de
juiste partijen rond de tafel worden gebracht om berekende risico’s te kunnen

[nul]
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Welterbe Zollverein, Ruhr (IBA) 
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nemen. Het betekent te allen tijde vermijden dat men zich verplicht ziet,
of anderen verplicht, om schijnkeuzes te maken – de keuze bijvoorbeeld
tussen een brug en een tunnel. Het betekent publieke bouwheren volwaardig
ondersteunen, adviseren en constructief uitdagen. Durven kiezen betekent
dat we de gemandateerde opdracht verleend krijgen om een project kritisch
te onderzoeken en eventueel een halt toe te roepen op basis van objectieve
argumenten. Het betekent dus ook het bewust opzoeken van grenzen en
overlappingen, van maatstaven voor kwaliteit. Want precies dat moet een
overheid doen: een maatstaf aanleggen. Durven kiezen impliceert resoluut
de kaart van een verlichte bouwcultuur (durven) trekken. Omdat een bouw-
cultuur simpelweg een fundamentele voorwaarde is voor beschaving, voor
levenskwaliteit.

[nul]
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KRITISCHE MASSA

Tegen 2050 zullen er in België twee miljoen zestigplussers méér zijn dan
in 2010. Het aantal tachtigplussers zal dan verdrievoudigd zijn. Bij
een ongewijzigd beleid zou dit 180.000 extra woon- en zorgplaatsen
betekenen tegen 2050, verzorgd door 120.000 extra personeelsleden.* 

Tegen 2020 voorziet het Decreet Grond- en Pandenbeleid om 43.000

extra sociale huurwoningen, 21.000 extra sociale koopwoningen en
1.000 extra sociale kavels in de markt te zetten.**

Indrukwekkende statistieken moeten aanleiding zijn tot indrukwekkende
ambities. Het Team Vlaams Bouwmeester is bijzonder geïnteresseerd in de
evolutie die zich binnen de zorgsector en de sociale huisvesting aftekent,
omdat deze vraagstukken onvermijdelijk een verregaande impact zullen
hebben op de ontwikkeling van de regionale en stedelijke omgeving en
omdat ze aanleiding kunnen geven tot interessante typologische ontwikke-
lingen. 

De werkelijkheid is overigens nog veel complexer dan hierboven 
geschetst. Zo speelt binnen de zorgsector niet louter het vraagstuk van de
ouderenzorg, maar dient er ook een overkoepelende benadering te worden
uitgewerkt die zorg als een maatschappelijke opportuniteit beschouwt, eer-
der dan een te lenigen nood. Het feit dat de zorgsector de hele levenscyclus
overspant, van geboorte tot dood, maakt dit des te meer noodzakelijk.
 Urgenter kan een stedelijk programma amper zijn. Eenzelfde urgentie

[een]
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Sanatorium Paimio, Finland (arch. Alvar Aalto, 1932)

zeven memo’s 22

dringt zich op binnen de sociale huisvesting. De gekende concepten zijn
niet langer van deze tijd, bijbenen zal niet volstaan. Men moet inzetten op
innovatie binnen de sector, concepten durven oprekken, buiten de plat -
getreden paden treden en nieuwe regels bedenken, regels die ruimtelijke
vrijheid in de hand werken, eerder dan sociaal isolement. 

Als eerste stap willen we met beide sectoren een breed ambitiedocument
opstellen, gebaseerd op overleg en uitgaande van de huidige noden, maar
met het oog op duidelijk vernieuwende concepten. Een tweede stap is 
om na grondig onderzoek zo snel mogelijk in te zetten op de realisatie van
kwaliteitsvolle voorbeeldprojecten. Hierbij kunnen we de ervaring die het
Team Vlaams Bouwmeester heeft opgedaan in recente inhaalbewegingen
voor de mobiliteits- en infrastructuursector, de sportinfrastructuur en de
scholenbouw te gelde maken. Een belangrijke noot hierbij is dat er actief
geanti cipeerd zal moeten worden op de niet te verwaarlozen impact van
mogelijke initiatieven tot privatisering binnen beide sectoren. 

Naast zorg en sociale huisvesting ziet het Team Vlaams Bouwmeester ook
een niet onbelangrijk potentieel binnen de innovatie- en de milieusector.
Het spreekt voor zich dat de eerder aangegane engagementen binnen andere
sectoren onverminderd, en preciezer dan ooit zullen worden opgevolgd. 

* cfr. Brieuc Van Damme et. al., Het grijze goud, Itinera Institute, Brussel, 2010

** Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, www.rwo.be

[een]
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Paul-Armand Gette, Le début du paysage – Col de la Furka, 1991
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ViA RUIMTE

Vlaanderen in Actie (ViA), het initiatief van de Vlaamse Regering om Vlaan-
deren tegen 2020 tot de top vijf van de regio’s in Europa te laten behoren,
is een ambitieus plan dat volwaardig inzet op innovatie, internationalisering,
infrastructuur en levenskwaliteit. Al deze ambities staan of vallen echter
met een degelijke ruimtelijke vertaling. Zo stelt het ViA PACT 2020 – het
Nieuwe Toekomstpact voor Vlaanderen – dat ‘de ruimtelijke kwaliteit in
Vlaanderen zorgwekkend blijft, ondanks de welvarendheid van de regio’.
Met het Team Vlaams Bouwmeester wensen we, samen met de experten 
en partners uit het veld, tijdens het komende mandaat te werken aan de
ontwikkeling van ruimtelijke en architecturale scenario’s voor Vlaanderen,
kaderend binnen de internationale ambities van ViA. 

We bevinden ons op een interessant scharniermoment binnen de archi-
tecturale en ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Zo zijn er niet enkel
de ambities van ViA: tegen het einde van 2013 moet er een opvolger klaar-
liggen voor het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Deze opvol-
ger van het RSV zal moeten inzetten op duidelijke strategische en visionaire
keuzes. Vanuit een wederzijdse interesse zal het Team Vlaams Bouwmeester
met de Afdeling Ruimtelijke Planning, bevoegd voor de ontwikkeling van
het nieuwe plan voor Vlaanderen, op een intense manier meewerken aan de
ontwikkeling van strategische scenario’s voor een soepel en slim ‘masterplan
Vlaanderen’. 

Daarnaast willen we de komende jaren ook zelf een aantal speculatieve
architecturale en ruimtelijke denkpistes en initiatieven uitzetten. Aan de

[twee]
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Grensoverschrijdende regio’s (niet-exhaustieve inventaris)
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basis hiervan ligt de vraag wat de Vlaamse regio qua ruimtelijke en archi-
tecturale ontwikkeling kan betekenen binnen een Europese context. Een
van de pistes betreft het onderzoek naar regio- of grensoverschrijdende 
gebieden. Dit zijn gebieden met een potentieel sterke uitstraling en inter-
nationale herkenbaarheid, vergelijkbaar met het model van het Trinationaal
Eurodistrict Bazel. Mogelijk te onderzoeken entiteiten zijn onder meer de
Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, de Delta Antwerpen-Rotterdam,
de Euregio Maas-Rijn, maar ook de rand rond Brussel en de kuststreek.
Met dit onderzoek naar regio- of grensoverschrijdende gebieden wensen
we de architecturale en ruimtelijke marges van Vlaanderen af te tasten, 
om los te kunnen komen van een krampachtige centrumgedachte, zoals 
die onder meer tot uitdrukking komt in het model van de Vlaamse Ruit.* 
De realiteit heeft ons immers al geleerd dat het centrum niet per se in het
midden hoeft te liggen. 

Het onderzoek in het kader van ViA Ruimte zal gebeuren aan de hand
van reële architecturale voorstellen en gebundeld worden in een beschou-
wende atlas. 

* De Vlaamse Ruit behelst de verstedelijkte zone tussen Brussel, Gent, Antwerpen en 

Leuven, een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld. De Vlaamse Ruit werd als plan-

ningsmodel geïntroduceerd in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

[twee]
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Dominique Thirion, Open venster (Graaf de Ferrarisgebouw, Brussel), 2002
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VARIATIES OP 

VASTGOED

Toen Bouwmeester b0b Van Reeth tussen 1999 en 2005 kantoor hield in
het Graaf de Ferrarisgebouw – een door de Vlaamse overheid gehuurd
 generiek promotorengebouw in de Brusselse Noordwijk – omschreef hij
het onomwonden als ‘een comateuze patiënt die ademhalingsmachines
nodig heeft om levensvatbaar te zijn’. Er kon immers in heel het gebouw
niet één raam worden opengezet, alles gebeurde via airconditioning. En dit
terwijl gebouwen van een dergelijke omvang ook toen al perfect in staat
konden zijn om zichzelf van energie te voorzien. Door zijn samenwerking
met kunstenares Dominique Thirion wist b0b Van Reeth uiteindelijk een
niet mis te verstaan signaal de wereld in te sturen: zij maakte vier open-
gaande ramen in een hermetisch gesloten gordijngevel. Kunst als redding
bij een grandioos falende ‘architectuur’? 

Werk maken van een eigen strategisch vastgoedbeleid was voor de
Vlaamse overheid een van de oorspronkelijke drijfveren om een Vlaamse
Bouwmeester aan te stellen. Maar vooraleer men hier überhaupt over kan
beginnen nadenken, moet er aan een aantal basisvoorwaarden worden 
voldaan. Zo is er een duidelijke nulmeting nodig van de gehuurde en aan -
gekochte panden, gronden, infrastructuur en openbare ruimte. Die is 
momenteel in opmaak. Tegelijk is er een kernteam nodig met de juiste 
expertise om die nulmeting te interpreteren, en er de nodige krachtlijnen
uit te distilleren. Dit team is recent samengesteld. Ten slotte is er parallel
aan de interpretatie en extrapolatie van de nulmeting de politieke bereidheid
nodig om strategische – en dus niet ad hoc – keuzes te maken aangaande

[drie]
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Gordon Matta-Clark, View of Conical intersect in progress, Parijs, 1975
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een voorbeeldig vastgoedbeleid. De eigen vastgoedportefeuille moet bol
staan van exemplarische projecten, die de toon zetten voor een maatschap-
pelijke kwaliteitsstandaard. Niets minder, meer mag natuurlijk altijd. 

Dat de huidige vastgoedportefeuille onmogelijk complex en omvangrijk
is, maakt de taak er niet eenvoudiger op. Samen met het Departement 
Bestuurszaken, het Agentschap voor Facilitair Management, de Participatie
Maatschappij Vlaanderen, Inspectie Financiën en het Team Vlaams
 Bouwmeester (samen het Vastgoedteam) werd daarom door minister Geert
Bourgeois beslist om allereerst de ambtenarenhuisvesting als een case study
voor het gehele vastgoedbeleid onder de loep te nemen. Zelf willen we aan
ons engagement binnen het Vastgoedteam de duidelijke ambitie koppelen
om snel werk te maken van gerealiseerde voorbeeldprojecten. Die projecten
moeten ondubbelzinnig inzetten op een slimme werkomgeving met aan-
dacht voor verblijfskwaliteit, stedelijke synergie, architecturale uitstraling,
programmatorische complexiteit, energetische intelligentie, innoverende
inves teringstechnieken… kortom, het moeten visionaire voorbeeldprojec-
ten worden, een overheid waardig. 

Dat de overheid in deze een voorbeeldfunctie dient op te nemen, staat
buiten kijf. Het vastgoedbeleid kan immers een wezenlijke impact hebben
op de kwaliteit van de collectieve ruimte. En dit kan natuurlijk enkel indien
dat beleid vanuit een langetermijnvisie wordt ontwikkeld, een visie die over
de begrotings- en bestuurstermijnen heen wil kijken.

[drie]
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Het was een sprookje. Wij waren woeste lieden, weet u, toen. Een beetje arrogant ook wel. Wij  wisten hoe het moest. Wat er op dat moment aan theater te beleven viel, dat vonden wij niet meer passen bij de wereld die wij om
ons heen zagen. Theater was een museale aangelegenheid geworden en daar wilden wij wat aan doen. De ene had in Sint-Lukas Brussel ‘decor’ gestudeerd, de andere was werkzaam in de psychiatrie, nog een andere had een
krantenwinkel en ikzelf was afgestudeerd aan het Conservatorium van Brussel en niemand was gelukkig. Nochtans wilden wij dat worden.

Er was een pleintje in Gaasbeek. Zo eentje dat je doorgaans enkel op een zomerse reis door Frankrijk te zien krijgt. Een pleintje van aangelopen aarde, omzoomd door acht grote platanen en een oude schandpaal in het
midden. Tegenover het kerkje en het kerkhof. Je liep de kerk uit en vanzelf het pleintje op. Dat je daar geen moeite voor moest doen komt doordat het Pajottenland heuvelachtig is en dus loopt alles óf bergop óf bergaf. Tijdens
de voorjaarsstormen, stroomde het water bij beken over het pleintje en spoelde de aarde weg langs de wortels van de platanen. ’s Zomers speelden kinderen met de knikkers in die groeven. Het was een machtig pleintje.

Er stond een huis. Schuin tegenover het pleintje en haaks op de weg stond een huis. Daar woonden twee koppels. Twee prachtige vrouwen met elk een man. De ene was iets verderop, in Vlezembeek geboren, in een fruit-
kwekerij. Hij had alle theaterscholen gedaan, altijd even gebleven en weer weggegaan. Hij wou theater maar dan anders. Hij zou het zélf doen. De andere was in een houtzagerij geboren en was in de muziek gegaan. Twee
koppels in hetzelfde huis met kippen en schapen in de tuin, dat heette toen een ‘commune’.

Er was een café. Vanuit het huis gezien lag het café aan de overkant van het pleintje. Er stond een stoof in dat café met daarnaast een bank met een breiwerk en de zoon was wielrenner en in een klein belendend kamertje
werd handel gedreven. Daar hadden ze álles. De dagen dat de winkel gesloten was, ging je langs het café en kocht je alsnog wat je nodig had. Een schrift met lijntjes of met ruitjes of gezouten boter of een salami of nylonkousen
of een batterij. Ik heb bij ‘Jeanneke’ nog Chablis gekocht van een bijzonder jaar. Die kostte zestig frank de fles omdat hij wit was. De rode wijn was vijf frank duurder. Aan de muren van het café hingen de palmen van gewonnen
ritten en een spaarkas. En iedereen praatte luid.

Er was een restaurant. Dat heette Molensteen. Op de hoek tegenover de kerk. Het werd gehouden door een stel uit Gent. Zij was een mollige schoonheid, altijd gekapt en gemaquilleerd en met grote oorbellen en hij leek op
Romain Deconinck. Mensen van de stad. Hij deed de zaal en zij kookte erg lekker. Niertjes met een mosterdsaus bijvoorbeeld. Ze schoven graag bij als het niet te druk was. Dan werd er Irish coffee gedronken en kwamen de
heimweeverhalen met zwaar Gents accent. De coq au vin was ook geweldig.

Er was een schooltje. Langs de weg stond het oude gemeentehuis en daarachter lag het schooltje. Het gemeentehuis had de grootte van een stevig herenhuis, er was een poging gedaan tot statigheid. Het werd nu bewoond
door René en Madeleine. Zij waren de conciërges van het schooltje. Hij dronk veel en was nogal bot en zij was ongelukkig en altijd een beetje ziek. Het schooltje bestond uit twee grote, hoge klaslokalen, van elkaar gescheiden
door een houten wand en met enorme ramen. Er werd verwarmd met buis kachels. Aansluitend lag het betegelde schoolplein met tegen de verste muur een afdak voor als het regende, een lange pisbak en een rij toiletjes op
kindermaat. Links een hoge muur waarachter het huis en de tuin van de ‘commune’ en rechts een lagere muur met uitkijk over de velden en weiden. Een van de twee klassen was nog in gebruik. Een tiental kinderen en een
juf. Wij herstelden hun speelgoed.

Ik zei al dat wij het theater wilden veranderen en als er nog wat tijd overbleef de hele wereld. De decorbouwer (Pat Van Hemelrijck) dus en die van de krantenwinkel (Jan De Bruyne) en die uit de psychiatrie (Dirk Pauwels)
en ikzelf (Josse De Pauw) en die twee van de ‘commune’ van Gaasbeek (Hugo De Greef en Lieven Vandenbroeck). We vonden mekaar rond de Beursschouwburg in Brussel, op dat moment een van dé plekken in de stad. We
werkten er aan het zomerfestival dat door de schouwburg georganiseerd werd op het Muntplein. We schreven 1976. Daar stichtten wij ons eerste groepje: Radeis. We maakten woordeloos en nogal absurd theater. Sierkus
Radeis heette onze eerste voorstelling en het was een mengeling van optredens van professionele goochelaars, bras-forts, messenwerpers… en circusacts die wij, niet gehinderd door enige kennis van zaken, zèlf opvoerden.
Onze verschijning op het Muntplein werd op welwillend applaus onthaald en wij gingen door. Eén van de mannen van de ‘commune’ (die van de fruitkwekerij) wilde ons daar graag bij helpen en zorgde dat we, met toestemming
van de bevolking, het leegstaande klaslokaal in het schooltje van Gaasbeek konden betrekken, om alzo aan onze wildste plannen vorm te geven. Zelf begon hij aan de opzet van een theaterfestival dat zou doorgaan in een grote
tent die, om alle mogelijke misverstanden te voorkomen, werd opgesteld pal achter de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, op de kaaien, het Kaaitheaterfestival.

Ik was in die jaren dolende. Niet zozeer in mijn hoofd dan wel letterlijk, ik had geen vast adres. Na een avond vol wijn en grote woorden bleef ik op een keer logeren in de ‘commune’ en dat beviel mij zo goed dat ik geen aan-
stalten maakte om te vertrekken. Vermits niemand daar wat van zei, de dames me zelfs regelmatig vroegen of ik koffie wou, ben ik gebleven. In de woonkamer stond de vergadertafel uit het oude gemeentehuis. Daar, aan die
tafel, ontsproot het plan een kunstenaarscollectief uit de grond te stampen. Radeis bestond al, was al werkzaam in het schooltje naast de deur. Het was nu zaak nog een aantal even interessante figuren als wijzelf aan te trek-
ken.

De eerste stap die werd gezet was het organiseren van de première van de nieuwe Radeisvoorstelling in Gaasbeek. Radeis wegens ziekte (theater zonder veel cinema) werd voor de eerste keer opgevoerd op het schoolpleintje.
Nadien werd een gratis vat gegeven bij ‘Jeanneke’. Daar kwam een goeie honderd man op af en er verschenen laaiende recensies in De Standaard en Knack. We waren vertrokken.

Het kunstenaarscollectief zou SCHAAMTe heten, zo werd beslist. Het bestond in den beginne uit: Radeis, Erik De Volder en Parisiana, Jan Decleir, Panem et circences van Luk Desmet en Jay Geary en het Epigonentheater
van Jan Lauwers (nu Needcompany); later kwam daar Anne Teresa De Keersmaeker bij, ze stichtte Rosas in de schoot van het collectief. Om te vieren dat we bestonden gaven we een groot feest op het pleintje van Gaasbeek
met lampions tussen de platanen en hele schapen aan het spit. Het strijkje van Erik De Volder speelde een aperitiefconcert bij het uitlopen van de tienurenmis. Radeis gaf ’s namiddags een optreden van de nieuwe voorstelling
Ik wist niet dat Engeland zo mooi was. I didn’t know the continent was so beautiful. In open lucht, op een stoppelveld. Jan Decleir speelde in de vooravond uit De tijger en andere verhalen van Dario Fo. De Nieuwe Snaar kwam
’s avonds een optreden geven omdat het vrienden waren. En er was een balorkest. Tussendoor werd er gegeten, gedronken en gedanst.

De SCHAAMTefeesten waren de mooiste feesten ooit. We hebben ze drie opeenvolgende jaren georganiseerd. Te beginnen met één dag, vervolgens twee dagen en bij de laatste begonnen we op vrijdagavond en feestten door
tot diep in de zondagse nacht. En telkens zakte er veel volk uit Brussel en omstreken af naar Gaasbeek en mengde zich onder de plaatselijke bevolking. Het waren open feesten. Geen inkom, geen afsluitingen, geen security.
Mensen die toevallig door Gaasbeek reden en de kleurige lampions tussen de platanen zagen, de schapen aan het spit, de muzikanten op het podium, het lachende volk… ze stopten en schoven mee aan.

De vroegere burgemeester van Gaasbeek, die nog steeds gemeenzaam ‘Majeur’ werd genoemd, steunde ons met zijn volle gewicht (en dat wás een gewicht), zag zijn dorp in feest en dat was sinds de fusie van de gemeenten
niet meer gebeurd. Toen bij een van de feesten die andere van de ‘commune’ (die van de houtzagerij) een kleine bar opende en pina colada begon te shaken (iets waar hij een meester in was), kwam de accijnzenman langs.
‘Majeur’ had de man van op een afstand herkend en stevende recht op hem af. ‘Ge gaat die jongens hier toch niet komen kloten?!’ sprak hij luid en de accijnzenman droop af.

We hebben ook een dode gehad bij een van de feesten. Een zondagnacht. Het pleintje was zo goed als leeg. Wij dronken nog wat met vrienden aan een tafeltje, tussen de resten van het feest. Een man (van in de tachtig, werd
gezegd) die de hele dag vrolijk had mee gefeest, kwam uit een aanpalend huis waar hij nog een afzakkertje was gaan halen bij familie. Hij viel voorover in een van de weelderige bloembakken op de stoep. De vriendin van de
decorbouwer was dokter, ze spoedde zich naar de auto om haar tas te halen en luisterde naar zijn hart. Dat klopte niet meer. Jan De Smet van de Snaar sprak toen de mooie woorden: ‘Hij heeft een dag lang de bloemekes bui-
tengezet, maar ze binnenpakken lukte niet meer.’

Later. Later hebben we een oude brouwerij gekocht in Brussel, die we ombouwden tot de Kaaistudio’s en nog later werd het Lunatheater verworven. Het Kaaitheater werd groot. De bedoeling van SCHAAMTe was dat iedereen
uiteindelijk op eigen poten zou terechtkomen. Anne Teresa De Keersmaecker heeft haar dansstudio’s en school (P.A.R.T.S) aan de Van Volxemlaan in Vorst, Jan Lauwers heeft met Needcompany zijn pand op de kaaien achter
de KVS, Pat Van Hemelrijck maakt zijn voorstellingen in een oud werkhuis bij het Noordstation, Dirk Pauwels leidt al jaren het weerbarstige theaterhuis Viktoria in Gent, Jan Decleir wordt voor James Bond films gevraagd, Eric
De Volder heeft zijn eigen gezelschap Ceremonia en werkhuis in Gent, Hugo De Greef bouwde het Kaaitheater uit, liet Brugge 2002 draaien en werkt nu Europees, Luk Desmet heeft zijn eigen school in Brussel, Lieven Van-
denbroeck werd eerst in Londen een grote jongen bij Virgin en begon later voor zichzelf, ikzelf leidt voor een jaar het Toneelhuis in Antwerpen en zoek verder nog steeds mijn plek. Wij speelden en spelen allemaal de wereld
rond. Van Lissabon tot Caracas, van Tokyo tot Parijs, van Chicago tot Riga… Dat is allemaal begonnen in dat schooltje in Gaasbeek. Die plek had alles al in zich. Want een plek is een vormgegeven gedachte. Dat je voor je hele
leven beseft dat zo’n klaslokaaltje genoeg is om eraan te beginnen, dat van daaruit de wereld te bespelen valt.

Nog iets: bij het begin van dit stuk zei ik dat het pleintje van Gaasbeek een machtig pleintje was… toen. Dat is het nu niet meer. De platanen zijn weg. Er staan nieuwe bomen in stenen bakken en de aangelopen aarde is
geëffend en men heeft er grind overheen gegooid (tegen de modder nietwaar). Zo gaat dat als de mensen de wereld netjes willen, hij wordt er niet mooier van. Ik zou willen dat het met het schooltje anders gaat, dat de plek
haar spanning niet verliest.

Josse De Pauw, voorjaar 2005

Josse De Pauw, Sprookje, 2005

zeven memo’s 32

T
E

A
M

 V

LAAMS BO
U

W
M

E
ESTER

BWMSTR III

KUNST IN OPDRACHT

‘Kunst in opdracht’ klinkt als een paradox. Een paradox die we niettemin
altijd opnieuw wensen op te zoeken. Kunst is per definitie autonoom, on-
aangepast. Dat maakt ze ook tot de antithese van de architectuur, die altijd
een context dient en dus nooit ontvoogd kan of mag zijn. Kunst en archi-
tectuur hebben gemeen dat ze vrijheden en betekenis kunnen genereren.
Dat is misschien wel hun enige raakpunt (maar wat een raakpunt). Sinds
het ontstaan van het Team Vlaams Bouwmeester vormen kunst en architec-
tuur er een onnavolgbare ruimtelijke en symbolische alliantie, die net op
die vrijheden inzet. Kunst in opdracht houdt de vinger aan de pols en zorgt
voor onwezenlijke momenten van verwondering, consternatie en bevraging.
Enkel zo kan kunst relevant zijn voor een maatschappij, voor een overheid. 

De autonomie van kunst sluit niet uit dat ze in opdracht kan ontstaan.
Kunst kan door een opdracht worden uitgedaagd. Sommige van de meest
intrigerende kunstwerken zijn immers ontstaan vanuit een opdracht, een
vraag. 

Kunst kan de collectieve ruimte opladen, vaak eigenwijs en contradicto-
risch, soms amper zichtbaar of aanwezig. Kunst in opdracht hoeft ook niet
te resulteren in een permanente ruimtelijke aanwezigheid. Zo is de tekst
Sprookje, die Josse De Pauw in 2005 in opdracht van de Vlaams Bouwmees-
ter schreef naar aanleiding van de bouwplannen voor een nieuw Woord-
centrum in Lennik, een artistieke bijdrage die de architectuuropdracht
prefigureerde, uitdaagde en terugwierp op zichzelf: een nieuwe poëtische
projectdefinitie. Het is een onverwacht voorbeeld van hoe processen
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Cristina Iglesias i.s.m. Robbrecht en Daem architecten, Diepe Fontein
(Leopold De Waelplaats, Antwerpen), 2006
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 kunnen worden omgegooid en verwachtingspatronen binnenstebuiten
gekeerd. Kunst – sommigen spreken zelfs van geïntegreerde kunst – wordt
te vaak veel te laat en te passief in het (bouw)proces ingeschakeld, wat het
misverstand kan voeden dat kunst louter een verfraaiing zou zijn van de
leef- of werkomgeving: een decorstuk, iets voor achteraf.

De kunstcel binnen het Team Vlaams Bouwmeester blijft zich richten op
kunstopdrachten waarvan het maatschappelijk belang gemaximaliseerd
wordt door de autonomie van de kunst(enaar) te bewaken. Het voorbije de-
cennium werden zo ruim 200 publieke artistieke projecten geïnitieerd en/of
begeleid. Het gros hiervan viel onder de wettelijk bepaalde ‘procentregel’,
die ongeveer 1% van het bouwbudget toekent aan een publiek kunstwerk.
Kunst laat zich echter moeilijk in percentages vatten. Jaren van activiteit
op het terrein hebben aangetoond dat er niet alleen bij opdrachtgevers die
verplicht zijn het decreet toe te passen, maar bij al diegenen die verant-
woordelijk zijn voor de inrichting van de publieke ruimte, een enorme
 behoefte bestaat aan expertise en professionele ondersteuning bij het
samenwerken met beeldende kunstenaars. Om aan deze behoefte te kunnen
voldoen, willen we kunstopdrachten stimuleren voor sectoren die er mo-
menteel onvoldoende aandacht voor hebben. Verder wensen we actief mee
te werken aan de ontwikkeling van een algemeen ‘kunstopdrachtenbeleid’
en de daarbij horende instrumenten (informatieverstrekking, aanbieden
van modelprocedures, rekruteren van professionele deskundigen…), willen
we interessante voorbeelden van kunst in de publieke en semipublieke
ruimte genereren, al of niet verbonden met de uitvoering van het decreet
– de kunstcel moet in dit licht ook kunnen fungeren als initiator van
 projecten – en het lokaal en internationaal debat rond kunst stimuleren,
onder meer door het initiëren van onderzoeksprojecten in zowel lokale als
internationale context. 
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INSTRUMENTARIUM

Het Team Vlaams Bouwmeester is zo performant als het instrumentarium
dat wordt gehanteerd. Dit laatste moet dan ook constant verfijnd en ver-
nieuwd worden. Vandaag beschikt het Team over een beperkt maar zeer
krachtig instrumentarium. De meest in het oog springende procedures zijn,
naast onze adviesverlening: de Open Oproep, de Prijs Bouwmeester en de
Meesterproef voor jonge ontwerpers. Tien jaar proefdraaien heeft ons een
goede kennis verschaft van wat effectief werkt en waar verder kan worden
aangescherpt. In diezelfde tien jaar is echter ook het profiel van de overheid
als publieke bouwheer danig veranderd. Door steeds minder zelf te bouwen
en alsmaar vaker een beroep te doen op de private sector voor het realiseren
van maatschappelijke ambities, dringt een aangepaste attitude zich op, ook
bij het Team Vlaams Bouwmeester. Enkele voorzetten:

Open Oproep

De Open Oproep is een beproefde en geapprecieerde methode waarmee
publieke bouwheren op een snelle en intelligente wijze hun maatschappe-
lijke visie kunnen omzetten in een bouwproject met een internationale kwa-
liteitsstandaard. De laatste jaren is de Open Oproep echter van een lichte
en open formule, waarbij ontwerpers naar een visie werd gevraagd, te zeer
verworden tot een reguliere, op zichzelf gerichte prijsvraag, waarbij men
uitgewerkte voorontwerpen verwacht of krijgt. De Open Oproep moet dan
ook in ere worden hersteld als een lichte en slagvaardige onderhandelings-
procedure voor ontwerpers met een visie. Dit betekent dat we beter zullen
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kiezen en duidelijker zullen nagaan welke publieke projecten baat hebben
bij de procedure. De Open Oproep is immers geen bodemloos vat waarin
elke vraag of inhaaloperatie zomaar past. Bouwheren moeten nauwgezetter
worden gescreend op hun ambities en mogelijkheden, net zoals de verwach-
tingen preciezer moeten worden omschreven – conform de maat van de
vergoeding – om zowel bouwheren als ontwerpers voorspelbare desillusies
te besparen. Bouwheren willen we duidelijk aanraden om een projectregis-
seur aan te stellen, een erkende expert die het project opvolgt van A tot Z,
van de projectdefinitie tot de oplevering. Naast de verdere digitalisering van
de Open Oproep willen we ten slotte ook werk maken van een ‘European
franchise’. Diverse Europese landen zijn geïnteresseerd om de Open 
Oproep procedure in al of niet gewijzigde vorm over te nemen: een oppor-
tuniteit voor een reëel Europees netwerk van internationale bouwcultuur.

Meesterproef voor jonge ontwerpers

De Meesterproef zal van een tweejaarlijks event doorgroeien tot een jaarlijkse
opportuniteit voor studenten architectuur en stedenbouw en jonge kunste-
naars. Hierbij zal er voornamelijk gefocust worden op het intelligent ontwer-
pen van beperkte projectvragen die bijvoorbeeld door hun beperkte schaal
niet door de Open Oproep formule kunnen worden opgepikt. De jaarlijkse
Meesterproef zal logischerwijze met de helft minder deelnemers plaats -
vinden, wat een meer geconcentreerde begeleiding en een grotere kans op
daadwerkelijke realisatie in de hand moet werken. Door de Meesterproef
vaker en gerichter te laten plaatsvinden, willen we de scholen, academies en
universiteiten nog verder aanmoedigen en uitdagen om te durven excelleren.

PPS Beurs (werktitel)

De Open Oproep is te licht om projecten van publiek-private samenwer-
king (PPS) terdege te ondersteunen. Het lijkt ons dan ook opportuun om
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PPS-structuur in de scholenbouw 2009-
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een volledig afgesplitste en juridisch autonome formule in de markt te zet-
ten: de PPS Beurs. Het concept hiervoor zal de komende maanden verder
worden ontwikkeld. 

Ter voorbereiding wensen we toch even stil te staan bij het ongebreidelde
gebruik van PPS-structuren. Het laten bouwen van overheidsinfrastructuur
en gemeenschapsvoorzieningen door private instellingen is niet zomaar een
onschuldige tendens. De commercieel interessantste private partner krijgt
hier immers ruime inspraak in de toekomst van onze steden, onze infrastruc-
tuur, onze scholen, onze woningen, onze gezondheidszorg… Dit hoeft niet
tot een fiasco te leiden, op voorwaarde dat de private en publieke actoren stre-
ven naar de realisatie van een gemeenschappelijk project en daarbij dezelfde
maatschappelijke waarden vooropstellen. In de realiteit is dit echter zelden
of nooit het geval. Wat een prangende nood is voor de ene, is vaak een louter
commerciële opportuniteit voor de andere. Meer nog, terwijl het in klassieke
procedures reeds moeilijk is om een kwaliteitsstandaard te verdedigen, wordt
dit bij PPS-structuren onder de huidige voorwaarden schier onmogelijk,
 tenzij we ons team permanent versterken met een aantal briljante juristen.

Bij het aantreden van de eerste Bouwmeester zo’n tien jaar geleden was
PPS slechts onderhuids aanwezig – een uitzondering – terwijl het vandaag
de regel neigt te worden. In het Vlaams regeerakkoord wordt nochtans
 duidelijk gesteld dat PPS enkel gebruikt kan worden waar het aantoonbaar
een meerwaarde oplevert. In de praktijk merkt men dat PPS te vaak als
wondermiddel naar voren wordt geschoven, zonder dat iemand eigenlijk
helemaal door heeft hoe dit wondermiddel nu effectief werkt. PPS mag
onder geen enkel beding synoniem worden van een creatieve debudgette-
ringsstrategie op korte termijn. 

De formule DBFM(O) (Design Build Finance Maintain and Operate),
waarbij een private partner gedurende 25 jaar of meer instaat voor het
 bouwen en onderhouden van publiek patrimonium, verdient bijzondere
aandacht. Dit concept is zo jong dat vandaag nog geen enkel project in
Vlaanderen aan de overheid werd overgedragen. Men kan dus onmogelijk
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nu reeds de daadwerkelijke meerwaarde qua culturele én financiële duur-
zaamheid inschatten. Wanneer de hoofddoelstelling van een PPS – een win-
winevenwicht tussen prijs en kwaliteit – in de praktijk haast permanent
zoek is, lijkt het ons niet onverstandig om even terug te schakelen, afstand
te nemen, en te bekijken wat nu de werkelijke meerwaarde kan zijn, om ver-
volgens volwaardig te gaan voor échte SAMENwerkingsvormen op basis
van duidelijke en eenvoudige afspraken. 

Vandaag zijn de instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester totaal
onaangepast om een kwaliteitswaarborg binnen PPS te kunnen garanderen.
Er zijn natuurlijk mogelijke deeloplossingen, zoals bijvoorbeeld de markt
niet maximaal uitspelen door de tender- en BAFO (Best and Final Offer)
fase te vorken of de score voor architecturale kwaliteit en culturele duur-
zaamheid tot minimum 50% te verhogen (en dit dan ook door een compe-
tente beoordelingscommissie te laten vaststellen), maar er is meer nodig dan
enkele goede deeloplossingen om tot een degelijke totaalaanpak te komen. 

Als Team Vlaams Bouwmeester wensen we ons bij deze te engageren om
mee te helpen zoeken naar oplossingen voor deze onduidelijkheid, omdat we
wel degelijk geloven dat PPS maatschappelijk relevante projecten kan ople-
veren, mits de juiste uitgangspunten door alle partijen geëerbiedigd worden.

Prijs Bouwmeester

Naast de overtuigende resultaten van de Open Oproep, de Meesterproef
voor jonge ontwerpers en de PPS Beurs kunnen exemplarische projecten
van publiek opdrachtgeverschap in aanmerking komen voor de Prijs
 Bouwmeester. Deze zal voortaan jaarlijks worden uitgereikt in plaats van
tweejaarlijks, met wisselende categorieën per jaargang. Dit moet de over-
heid in staat stellen om haar inspanningen voor kwaliteitsvolle architectuur
meer gericht onder de publieke aandacht te brengen. Bovendien zullen er
allianties worden aangegaan met de media om de Prijs Bouwmeester via
dagbladen, internet en televisie wereldkundig te maken.
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DE ZICHTBARE

BOUWMEESTER

De beslissing van de Vlaamse overheid om een Bouwmeester aan te stellen
als kwaliteitsbewaker van haar eigen vastgoedoperaties en als adviseur bij
de ontwikkeling van een architecturale en ruimtelijke visie, kent zowel een
maatschappelijke als een symbolische dimensie. De Bouwmeester bekleedt
noodzakelijkerwijze een publiek mandaat. Om het publiek project van het
Team Vlaams Bouwmeester maximaal uit te dragen, schuiven we volgende
projecten naar voren:

Atelier Bouwmeester

Toen b0b Van Reeth en nadien Marcel Smets aantraden als Bouwmeester,
kregen ze een plaats toegewezen in een van de vele administratieve gebou-
wen in de Brusselse Noordwijk – een keuze die veeleer was ingegeven door
 praktische overwegingen, dan gedefinieerd vanuit een weldoordachte
 architec turale of stedelijke visie. De werkplek van de Bouwmeester zou  
bij uitstek als exponent kunnen gelden van hoe de Vlaamse overheid de
huisvesting van haar werknemers wenst aan te pakken, maar vandaag is dit
allerminst het geval. Van op onze eerste verdieping kijken we naar de stad,
zonder er actief deel van uit te maken. We zijn blind aanwezig in een
(hoofd)stad. 

In afwachting van het nieuw te implementeren vastgoedbeleid, lijkt het
ons opportuun om nu reeds op zoek te gaan naar een (tijdelijke) locatie 
die het functioneren van het Team Vlaams Bouwmeester zichtbaar maakt
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Sanatorium Joseph Lemaire, Tombeek (arch. Maxime Brunfaut, 1937)
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in de stad. Onze werking heeft immers geen kantoorruimte pur sang nodig,
maar eerder een atelieromgeving, een no-nonsenseplek waar het nadenken
over architectuur en bouwcultuur daadwerkelijk wordt getest en getoond,
en dit aan de hand van kleinschalige inhouse activiteiten zoals workshops,
seminaries, jury’s, galeriepresentaties en lezingen… opgezet in synergie
met partners als het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), het Team Steden-
beleid en de betrokken administraties. Het Atelier Bouwmeester is op te
vatten als een ‘open huis in de stad’, zoveel meer dan de loutere huisvesting
van het Team Vlaams Bouwmeester. Niets is immers zo cultureel duurzaam
als het op een intelligente en actieve manier deel uitmaken van het stedelijk
weefsel. Het Atelier Bouwmeester kan zo de plek worden waar de Vlaamse
overheid zich bewust openstelt voor het ruimtelijk debat, waar de reeds 
geleverde inspanningen publiek worden gemaakt, waar in samenwerking
met experten nieuwe toekomstvisies worden ontwikkeld, getest en uitge-
dragen. 

Opinie

Een van de belangrijkste taken van de Bouwmeester, naast het adviseren
van de Vlaamse overheid en de lokale overheden, is het voeden van de
 publieke en politieke opinie omtrent architectuur en ruimtelijke kwaliteit.
Het Team Vlaams Bouwmeester zal nog meer dan voorheen een actieve rol
opnemen in het maatschappelijk debat. De Bouwmeester zal gevraagd en
ongevraagd zijn licht laten schijnen op urgente dossiers, met duidelijk
 onderbouwde en objectieve argumenten. Het communicatie- en publica-
tiebeleid van de Bouwmeester zal erop gericht zijn actuele thema’s aan te
snijden, uit te diepen en waar nodig, duidelijk op de agenda te plaatsen. 
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BWMSTR III

BWMSTR label

Het Team Vlaams Bouwmeester telt een twintigtal medewerkers. Een
 behoorlijk aantal, maar onvoldoende indien we alles zelf willen doen. We
zien echter dat heel wat instanties in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle
bouwcultuur, graag bepaalde procedures of instrumenten van de Bouw-
meester willen overnemen. Dit is aan te moedigen, maar het mag niet licht-
zinnig gebeuren. Onze procedures staan of vallen immers met de juiste
implementatie ervan. De interesse heeft ons wel aan het denken gezet. 

Vandaar onze ambitie om in navolging van bijvoorbeeld een ISO certifi-
cering, een Red Dot Design Award of een Bib Gourmand, te komen tot een
eigen kwaliteitslabel. Met het BWMSTR label kunnen we lokale, regionale
en internationale instanties ondersteunen die daadwerkelijk wensen in te
zetten op een bewuste en intelligente bouwcultuur. Het BWMSTR label
moet een erkenning worden, een kwaliteitslabel voor publieke bouwheren,
voor correcte procedures, voor geïnspireerde lokale wedstrijden, voor 
ambitieuze grensoverschrijdende initiatieven, misschien zelfs voor slimme
PPS-formules of dito private ontwikkeling. Kortom, het BWMSTR label
moet de beloning en de aanmoediging worden voor een geslaagd publiek
opdrachtgeverschap. Een label dat het werk van het Team Vlaams Bouw-
meester voorbij onze eigen grenzen en beperkingen kan tillen. 

[zes]
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Five minute concept model (for a house somewhere in Europe) (arch. 51N4E, 2008-2012)
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Bouwmeesterraad

Om te vermijden dat we gaandeweg in onze eigen gedachten of ambities
zouden verdwalen, zullen de visies, acties en doelstellingen van het Team
Vlaams Bouwmeester zowel inhoudelijk als operationeel geregeld onder-
worpen worden aan de externe blik van een groep experten. Deze zorgvuldig
samengestelde Bouwmeesterraad zal alle beleidsdomeinen en maatschap -
pelijke disciplines bestrijken, zowel lokaal, regionaal als internationaal, 
die rele vant zijn voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. De
 experten die erin zetelen, zal worden gevraagd om wars van dogma’s te
reflecteren over wat ons allen bezighoudt, namelijk de ontwikkeling van een
intelligente, genereuze en toekomstgerichte bouwcultuur.

[zes]
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‘De Bouwmeester zou op bepaalde momenten een project
moeten kunnen opeisen, nu is dat niet zo, de bouwheren
 werken op basis van vrijwilligheid. Er zijn belangrijke
projecten die ontsnappen aan de maatschappelijke discussie.
Ik vraag me af waarom kwaliteit bij sommige projecten geen
rol hoeft te spelen.’ (b0b Van Reeth, Een Bouwmeester
bouwt niet, Brussel, 2005) 
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