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Nationaal architectuur klimaat in Europese context
Edwin De Ceukelaire, Cilly J ansen
PANORAMA EUROPA, Eur opees netwer k over ar chitectuur en stedenbouw in beleid en pr aktijk
Europa is zichtbaar op allerlei schaalniveaus, soms helder, soms troebel, maar het bestaan van een recht
streekse relatie met ‘Europa’ zal geen enkel EUland ontkennen. Ook ontwerpers en planners moeten reke
ning houden met Europese regelgeving.
Veel minder vanzelfsprekend is het besef dat ‘Europa’ niet alleen een bureaucratisch bolwerk is in Brussel
of Straatsburg, maar ook een samenstel van verschillende landen, waarmee een vorm van kennisuitwisse
ling tot stand kan worden gebracht. Zeker op het gebied van ruimtelijke ordening en architectuurbeleid zou
dat een goed idee zijn. In veel landen bestaan immers gelijksoortige opgaven, zoals bijvoorbeeld (het ont
wikkelen van) architectuurbeleid, (de kwaliteit van) opdrachtgeverschap, milieuvervuiling, mobiliteit, plat
telandbeleid, herstructurering van de steden, en verdichting versus verdunning van de bebouwde omgeving.
Door nationale verschillen in geschiedenis, cultuur, economie en politiek vindt elk land zijn eigen oplossin
gen (of niet) voor dergelijke ruimtelijke vraagstukken. Maar welke specifieke ruimtelijke thema’s zijn in de
diverse EUlanden actueel en hoe kunnen landen hier van elkaar leren, kennis uitwisselen en wellicht in de
praktijk brengen? Welke bestaande netwerken van professionals in wereld van bouwen en beleid kunnen
elkaar versterken? Hoe kan kennisuitwisseling in breder Europees verband uit worden gedragen, waardoor
verdere kennis van elkaars bouwpraktijk kan worden opgebouwd?
Vanuit deze vragen ontstond bij de stichting Architectuur Lokaal in Nederland het initiatief voor het inter
nationale uitwisselingsprogramma PANORAMA EUROPA, een Europees netwerk van landelijke informa
tiepunten voor internationale kennisuitwisseling op het gebied van architectuur(beleid) en stedenbouw op
nationaal niveau.
De opbouw van een internationaal netwerk werd in de Nederlandse architectuurnota Ontwerpen aan Neder
land 20012004 genoemd als een belangrijke opgave. Het 'profijtelijk tweerichtingsverkeer' zou er zeer
door worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van het architectuurbeleid zoals dat in de omringen
de landen tot stand komt, en in het bijzonder ten aanzien van de culturele aspecten van het bouwproces bij
actuele vraagstukken: publiek private samenwerking en de organisatie van het bouwproces, volkshuisves
ting en particulier opdrachtgeverschap, wedstrijden en andere vormen van ontwerpers en ontwikkelaarsse
lectie, beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, landschap en infrastructuur, en tenslotte het verbreden
van de publieke belangstelling en betrokkenheid. Ook in het zojuist verschenen Actieprogramma Ruimte en
Cultuur 20052008 is aandacht gevraagd voor het belang van internationalisering 1
Vele van deze vragen zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen actueel. Maar de traditie van uitwisseling,
het uitbouwen van een netwerk op het gebied van architectuur en stedenbouw, en het ondersteunen van lo
kale overheden in Vlaanderen is vrij nieuw. In 1996 groeide het voornemen om naar Nederlands voorbeeld,
een Vlaams Bouwmeester aan te stellen. De overheid nam zich immers voor om, naast de kostprijs van haar
gebouwen, meer rekening te willen houden met de architecturale kwaliteit. Terwijl de Vlaamse overheid
met de aanstelling van een bouwmeester een betere kwaliteit voor haar patrimonium wilde, kwamen al
gauw de Vlaamse steden en gemeenten ook aankloppen. Er waren vragen over de organisatie van een wed
strijd voor hun bibliotheek of hun nieuwe stadhuis, want hoe moet je dat doen ? Hoe selecteer je ontwer
pers? Dit was voor de eerste bouwmeester, b0b Van Reeth, de aanleiding om in 2002 van start te gaan met
het Atelier Lokale Architectuuropdrachten.
Van bij de start van het Atelier Lokale Architectuuropdrachten zijn er nauwe contacten geweest met Archi
tectuur Lokaal in Nederland. Deze uitwisseling van aanpak heeft ongetwijfeld een meerwaarde betekend
voor de werking van dit atelier. Want hun opdracht bestaat niet enkel uit de begeleiding van projecten op
korte termijn, maar vooral ook op de ontwikkeling van een langetermijnvisie. Initiatieven zoals PANO
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RAMA EUROPA kunnen dit enkel en alleen versterken, want kwalitatief omgaan met onze leefomgeving
en zoeken naar de rol die de overheid daarin te vervullen heeft, is een opdracht voor elke overheid.
In de afgelopen jaren zijn in het kader van PANORAMA EUROPA met min of meer verwante organisaties
in Europese landen, intensieve contacten ontstaan tussen betrokken overheden, organisaties en personen die
werkzaam zijn op nationaal beleidsniveau  onder meer in het verlengde van de Europese regelgeving en de
culturele nivellering in Europa. Die contacten hebben inmiddels uitgewezen dat in vele Europese landen
behoefte bestaat aan gestructureerde uitwisseling in de toekomst. Hetgeen waaraan vooral behoefte is, is
een nieuw 'schottenvrij' en toegankelijk netwerk van degenen die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in
het beleids en bouwproces in hun eigen land, met hun collega's buiten de landsgrenzen. Het gaat om een
netwerk van personen die vanuit hun landelijke organisaties in het dagelijks werk te maken hebben met ar
chitectuurbeleid en bouwcultuur: politici, ministeries, buitenlandse posten, bouwpartijen en ontwerpers. Bij
gezamenlijke activiteiten staat niet een informatief éénrichtingsverkeer centraal, maar verwerving van ken
nis en inzicht in verschillen en overeenkomsten in het architectuurbeleid in de Europese landen. Dit is de
basis voor een Europees programma voor pragmatische, gestructureerde, thematische uitwisseling van
ideeën en ervaring met betrekking tot nationaal architectuurbeleid en bouwcultuur. PANORAMA EURO
PA kan geleidelijk groeien.
PANORAMA NL<>D
Een eerste uitwisselingsprogramma vond plaats in 2002 in Keulen, tussen Nederland en Duitsland 2002. In
Keulen stonden de thema’s architectuurbeleid en opdrachtgeverschap in de woningbouw centraal. Een be
langrijk aandachtspunt was de instrumenten die de kwaliteit van architectuur en stedenbouw moeten garan
deren. Naar aanleiding van PANORAMA NL<>D zijn in Duitsland een aantal zaken in stroomversnelling
gebracht: ‘De manifestatie Panorama D<>NL op 14 oktober in Keulen was voor Duitsland een belangrijke
stap bij het leggen van contacten met initatieven op het gebied van architectuurbeleid in andere Europese
landen. Hierdoor is een belangrijke impuls gegeven aan de nationale discussie over architectuur, steden
bouw en architectuurbeleid, en werd het inzicht in de Nederlandse situatie vergroot.’2 Deze en andere con
clusies schreef het Bundesamt für Raumordnung und Bauwesen in zijn brief, eind maart 2005, zoals opge
nomen in dit verslag.
Hoewel het initiatief tot PANORAMA EUROPA werd genomen door Architectuur Lokaal in Nederland, is
cruciaal dat de contacten niet alleen via Nederland verlopen. Er ontstaan ook dwarsverbanden tussen andere
landen. Zo heeft Duitsland momenteel uitwisselingsprogramma’s met Engeland en Tsjechië in voorberei
ding.
PANORAMA NL<>VL
Deze publicatie rapporteert over de bijeenkomst PANORAMA NL<>VL, de uitwisselingsbijeenkomst tus
sen Vlaanderen en Nederland die op 18 november 2004 plaatsvond ten huize van de Vlaams minister
president in Brussel.
Een goed wederzijds begrip van elkaars dagelijkse beleids en bouwpraktijk was een belangrijk aandachts
punt tijdens de voorbereiding. Eén van de conclusies uit het rapport Planningspraktijken in Vlaanderen en
Nederland, groeien zij naar elkaar toe typeert de verhoudingen: ‘Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen
Nederland en Vlaanderen die van invloed zijn op de samenwerking en de kennisuitwisseling.’3 In het geval
van uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland is het relevant om zich bewust te zijn van de verschillen
de cultuur en politiek. Dat geldt uiteraard voor elke uitwisseling met een ander land, maar omdat de Neder
landse en Vlaamse taalgebieden zo dicht tegen elkaar liggen en toch zo verschillen, blijken de misverstan
den talrijk. Zo is tijdens de voorbereidingen gebleken dat de term ‘beleid’ in Vlaanderen een andere politie
ke lading heeft dan in Nederland, en dat ‘structuurplan’ een verschillende betekenis heeft. Het Structuur
plan Vlaanderen bijvoorbeeld heeft de status van de Nota Ruimte in Nederland. Een structuurplan is in Ne
derland geen regeringsnota. Ook is de cultuur van de politiek verschillend. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld
sprake van een zekere cultuur van politieke benoemingen die in Nederland niet gangbaar is. Enzovoorts.
In PANORAMA NL<>VL stond het stimuleren van goed opdrachtgeverschap centraal. Hierbij werden zes
gemeenschappelijke probleemstellingen geformuleerd op zes verschillende terreinen (de ruimte, het platte
land, de zorg, de stad, het erfgoed, en de ontwikkelingsplanologie).
Tijdens de bijeenkomst bleek dat voor min of meer gelijke opgaven en problemen in beide landen wezenlijk
andere oplossingen werden gezocht, waarbij Vlaanderen veelal het beste greep hield op de processen. 'Er
was altijd de mythe van gelijkheid tussen Nederland en Vlaanderen. En nu komen de verschillen aan het
2
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licht. Maar juist de verschillen bieden aanknopingspunten, constateerde Marc Santens (adjunct Vlaams
Bouwmeester) na afloop van de bijeenkomst.4 Mels Crouwel (Rijksbouwmeester Nederland) was het hier
mee eens.
De overheid moet niet alleen een voorbeeldig opdrachtgever zijn maar moet ook een motor te zijn voor een
positieve stedelijke ontwikkeling. Werken aan een kwalitatief beleid voor architecturale en stedenbouw
kundige projecten kan dus niet zonder politieke moed en durf. Vlaanderen heeft in de ring de handschoen
opgenomen en door de aanstelling van een tweede Vlaams bouwmeester5 wil men het huidige beleid verder
zetten. Beide landen moeten elkaar meer stimuleren maar vooral samen zoeken naar de identiteit van een
Europese gebouwde omgeving. Europa kan veel leren van Vlaanderen en Nederland, en van zijn bouw
meesters.
Brussel/Amsterdam,
mei 2005

Edwin De Ceukelaire is architectprojectcoördinator bij het Atelier Lokale Architectuuropdrachten in
Vlaanderen. Cilly Jansen is directeur van Architectuur Lokaal in Nederland
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Marcel Smets start op 1 juni 2005 als tweede Vlaams bouwmeester
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National architecture climate in a European context
Edwin de Ceukelaire, Cilly J ansen
PANORAMA EUROPA, Eur opean network on ar chitectur e and ur ban design in policy and practice
Europe is visible on many levels, some clear and some cloudy. But there’s not a single country in the Euro
pean Union that would deny the existence of a direct relation with ‘Europe’. Designers and planners must
also work in line with European regulations.
Much less obvious is an awareness that ‘Europe’ is not only a bastion of bureaucracy in Brussels and Stras
bourg, but also a composition of different nations that can open up channels for information exchange. That
would certainly be a good idea in the field of physical planning and architecture policy. After all, the chal
lenges facing many countries are similar, among them the development of architecture policy, expertise in
the field of commissioning architecture, environmental pollution, mobility, rural policies, urban restructur
ing, increasing or decreasing the density of the built environment. National differences in history, culture,
economics and politics mean that each country succeeds (or fails) to find its own solutions to such planning
problems. But which particular planning themes are topical in the different EU countries and how can coun
tries learn from one another, exchange knowledge, and alter their procedures accordingly? Which existing
networks of professionals in the domain of building and policymaking can benefit one another? How can
information exchange in a wider European context be organised so that it leads to greater understanding of
architecture and planning in other places?
Questions of this nature prompted Architectuur Lokaal in the Netherlands to initiate the PANORAMA EU
ROPA international exchange programme, a European network of national information points for interna
tional information exchange in the field of national architecture and urban design policy.
The establishment of an international network was termed a key undertaking in the Dutch government’s
policy document on architecture entitled Ontwerpen aan Nederland 20012004 (‘Shaping the Netherlands
20012004’). It would greatly advance a sharing of ideas on a variety of issues. For instance, on how archi
tecture policy in neighbouring countries takes shape, and in particular on the cultural dimension of the
building process in relation to topical issues such as: publicprivate partnerships and the organisation of
building process; public housing and privately instigated home construction; competitions and other ways
of selecting designers and developers; policy in relation to physical planning, landscape and infrastructure;
and, finally, broadening public interest and participation. Moreover, the recently issued Action Programme
on Space and Culture 20052008 draws attention to the importance of internationalisation. 6
Many of these questions are topical today both in the Netherlands and in Flanders. But in Flanders the tradi
tion of exchange, the expansion of a network in the field of architecture and urban design, and support for
local authorities are all fairly new. In 1996 the first steps were taken to follow the Dutch example and ap
point a Government Architect in Flanders. The Flemish government resolved to give more consideration
not to cost factors but, importantly, to architectural quality. While the Flemish authorities sought to boost
the quality of development through the appointment of a government architect, cities and smaller munici
palities quickly followed suit. They were curious, for instance, to learn how to stage a design competition
for a library. How do you select designers? In 1992 this prompted Bob Van Reeth, the first government ar
chitect, to set up the Atelier Lokale Architectuuropdrachten (‘Office for Local Architecture Commissions’).
There has been close contact with Architectuur Lokaal in the Netherlands since the establishment of the Of
fice for Local Architecture Commissions. This exchange has no doubt been beneficial to the Atelier’s func
tioning. For its mandate is not only to offer advice regarding shortterm projects but also to develop a vision
for the long term. Initiatives such as PANORAMA EUROPA can only boost these efforts. After all, pro
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moting quality in our everyday surroundings and defining the role of the authorities in that area is a task for
every government.
Over the past few years intensive contacts have developed within the framework of PANORAMA EU
ROPA with more or less sister organisations, relevant public authorities, agencies and individuals active at
national policy level and in the area of European regulations and European cultural exchange. Those con
tacts have shown that in many European countries there is a desire for structured exchange. What is particu
larly needed is a new accessible network, free of barriers, for professionals engaged in policy, development
and construction with their counterparts in other countries. The network should involve individuals in na
tional organisations whose field of activity touches on architecture policy and on the culture of building:
politicians, ministries, foreign posts, construction firms, and designers. The key in joint activities is not to
supply information in one direction only but, rather, to gain understanding of and insight into differences
and similarities in architecture policy in European countries. This forms the basis for a European pro
gramme for pragmatic, structured, thematic exchange of ideas and knowledge on national architecture pol
icy and building culture. PANORAMA EUROPA can grow gradually.
PANORAMA NL<>D
The first exchange programme, between the Netherlands and Germany, took place in Cologne in 2002. The
main themes at that gathering were architecture policy and housing development. An important area of con
cern was the range of instruments deployed to guarantee quality in architecture and urban design. Owing to
the PANORAMA NL<>D event a number of initiatives have gained considerable momentum in Germany.
‘For Germany, the Panorama D<>NL event on October 14 in Cologne was an important step in establishing
links with initiatives in the area of architecture policy in other European countries. It has stimulated discus
sion nationally on architecture, urban design and architecture policy and has increased our understanding of
the Dutch situation.’7 These and other conclusions are contained in the letter of late March 2005 from the
Federal Office for Building and Regional Planning, which is included in this report.
Though the initiative for PANORAMA EUROPA was taken by Architectuur Lokaal in the Netherlands, it
is vital that contacts are made independently of the Netherlands. Direct contacts between other countries are
now being made. Germany, for instance, is currently preparing exchange programmes with England and the
Czech Republic.
PANORAMA NL<>F
This publication concerns the PANORAMA NL<>F event, a gathering of representatives from Flanders
and the Netherlands held on November 18, 2004, at the residence of the Prime Minister of Flanders in
Brussels.
A good mutual understanding of each other’s policy and building practice was an important point of con
cern during the preparations. One of the conclusions of the report Planning practices in Flanders and the
Netherlands, growing towards each other characterises the relations. ‘There are considerable differences
between the Netherlands and Flanders that influence collaboration and knowledge exchange.’8 In the case
of exchange between Flanders and the Netherlands it is important to be aware of the cultural and political
differences. That is true of course for every exchange with another country. But since the Dutch and Flem
ishspeaking regions are so close to each other and yet so different, misunderstandings are a common oc
currence. During the preparatory phase, for example, it turned out that the term ‘policy’ has a totally differ
ent political connotation in Flanders than in the Netherlands, and that ‘structure plan’ too has a different
meaning. The status of the Structuurplan Vlaanderen (‘Structure Plan in Flanders’), for example, is compa
rable to the Nota Ruimte (‘National Spatial Strategy’) in the Netherlands. A structure plan in the Nether
lands, by contrast, is not a government document. There are differences in political culture, too. In Flanders,
for instance, there is a certain tradition in making political appointments that one rarely encounters in the
Netherlands. And so on.
In PANORAMA NL<>F the key issue addressed was how best to commission building development. Six
common problems were defined, one in each of six areas (space, countryside, healthcare, city, heritage, and
development planning).
It became clear during the gathering that genuinely different solutions were sought in each country for more
or less similar tasks and problems, and that Flanders usually maintained a better grip on the processes.
'There was always that myth of the similarity between the Netherlands and Flanders. And now the differ
ences come to light. But it’s precisely the differences that offer clues, observed Marc Santens (Deputy Gov
7

see pag. 55
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Technology, commissioned by the Directorate-General of Spatial Policy at the Ministry of VROM (2003)
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ernment Architect for Flanders) after the event.’9 Mels Crouwel (Government Architect for the Nether
lands) agreed.
The government must not only act in exemplary fashion when commissioning architecture but also stimu
late positive urban development. Working to enhance policy in architectural and urbandesign projects
therefore demands political courage and nerve. Flanders has accepted the challenge and, with the appoint
ment of a second Government Architect for Flanders, plans to continue current policy.10 Both countries
must stimulate each other further and, especially, jointly search for the identity of the European built envi
ronment. Europe has much to learn from Flanders and the Netherlands, and from their Government Archi
tects.
Brussels/Amsterdam,
May 2005

Edwin de Ceukelaire is architect and project coordinator of Atelier Lokale Architectuuropdrachten, Flan
ders. Cilly Jansen is director of Architectuur Lokaal, the Netherlands

9
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Marcel Smets takes up his position as Government Architect in Flanders on June 1, 2005.
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Deelnemer s Neder land / Participants The Netherlands

Jan Baas / Burgemeester / Enkhuizen
Riek Bakker / BVR / Rotterdam
Marina van den Bergen / ArchiNed / Rotterdam
Aaron Betsky / Nederlands Architectuurinstituut / Rotterdam
Mels Crouwel / Rijksbouwmeester / Den Haag
Sjoerd Cusveller / s@m stedebouw architectuur management / Amsterdam
Margreet Duinker / Duinker Van der Torre architecten / Amsterdam
Adri Duivesteijn / Tweede Kamer der Staten Generaal / Den Haag
Jetty Eugster / Wethouder / ’sHertogenbosch
Fer Felder / De Principaal / Amsterdam
Boris van der Gijp / NEPROM / Voorburg
Jaap Huisman / Vrij Nederland, SMAAK e.a. / Amsterdam
Cilly Jansen / Architectuur Lokaal / Amsterdam
Peter Jansen / Aedes / Hilversum
Wessel de Jonge / Wessel de Jonge Architecten BNA BV / Rotterdam
Maarten Kloos / ARCAM / Amsterdam
Indira van ’t Klooster / Architectuur Lokaal / Amsterdam
Thijs Kramer / Gedeputeerde Provincie Zeeland / Middelburg
Charlie Martens / Amvest / Amsterdam
WillemJan Neutelings / Neutelings Riedijk / Rotterdam
Lodewijk van Nieuwenhuijze / H+N+S Landschapsarchitecten / Utrecht
Ger van den Oetelaar / Wethouder / Boxtel
Willem Oomens / Ministerie Onderwijs Cultuur Wetenschap / Den Haag
Jetse Oosterbaan Martinius / Architectuur Lokaal / Amsterdam
Remko Overdam / Projectontwikkelingsbureau voor Bouwnijverheid / Leiden
Dominique Pieters / De Architect / Gent
Kirsten Schipper / s@m stedebouw architectuur management / Amsterdam
Barend Staal / Medisch Centrum Zuid / Rotterdam
Johan Strik / Wethouder / Woerden
Niek Verdonk / Gemeente Groningen / Groningen
Machteld Versnel / Vereniging Natuurmonumenten / 's Graveland
Marc Visser / s@m stedebouw architectuur management / Amsterdam
Jochem de Vries / Rijksuniversiteit Groningen / Groningen
Richard Wijnschenk / Wethouder / Loenen aan de Vecht
Heleen Wüst / Vivium Zorggroep De Bolder / Huizen
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Deelnemer s Vlaanderen / Participants Flanders

Frank Adriaensen / Wilma Project Development NV/Antwerpen
Vera Van der Borgt / OCMW / Aalst
Kristiaan Borret / Technum Gent NV / Gent
Linda Boudry / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / Brussel
Herman Boumans / AG Vespa / Antwerpen
Jaak Brepoels / Schepen / Leuven
Jan Bruggemans / St. Lucas Instituut / Brussel
Edwin De Ceuckelaire / Atelier Lokale Architectuuropdrachten / Brussel
Ludo Collin / Staatssecretaris cultuur van het Bisdom Gent / Gent
Raf Coussee / Coussee en Gorissen architecten / Gent
Peter Degadt / Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen / Brussel
Wivina DemeesterDe Meyer / Zoersel
Paul Deroose / Landschapsarchitect / Jabbeke
Jan Durnez / Provincie WestVlaanderen / Brugge
Stefan Van Garsse / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / Brussel
Herman Jult / Bureau 2 / Roeselaere
Guido Leerschool / Vlaanderen Bouwt vzw / Betekom
Jo Lefebure / Monumentenzorg gemeente Gent / Gent
André Loeckx / Universiteit Leuven / Leuven
Marc Martens / Vlaamse Vereniging voor Planning en Ruimte vzw / Brussel
Tony Van Nuffelen / Atelier Lokale Architectuuropdrachten / Brussel
Filip De Pau / Gemeente Eeklo / Eeklo
Frans Peeters / Burgemeester / Geel
Niek De Roo / WestVlaamse Intercommunale / Brugge
Raf De Saeger / Architectingenieur / Willebroek
Marc Santens / Bureau Vlaams Bouwmeester / Brussel
Farida O’Seery / Intendant Interieur Kortrijk 2004 / Kortrijk
Henk De Smet / Architect / Gent
Wim Tielemans / Atelier Lokale Architectuuropdrachten / Brussel
Anke Vos / Atelier Lokale Architectuuropdrachten / Brussel
Christiane Vandenheede / Rust en verzorgingstehuis vzw Home Vijvens / Kruishoutem
Katrien Vandermarliere / Vlaams Architectuur Instituut / Antwerpen
Geert Vandewynckel / Schepen / Heuvelland
Louis Vanvelthoven / Burgemeester / Lommel
Sigrid Verhaege / Kabinet van de Vlaams Minister President / Brussel
Charles Vermeersch / Universiteit Gent / Gent
Luc Wynant / Burgemeester / Liedekerke
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En toch zullen we van elkaar leren en genieten
Wivina DemeesterDe Meyer
Toen ik begin jaren 90 als beleidsverantwoordelijke in Vlaanderen, op zoektocht door Nederland reed keek
ik met bewondering en verwondering naar de ruimtelijke structuur, genoot ik van de goede bouwconcepten,
en stond ik stil bij bruggen als kunstwerken. En toen wist ik het, Vlaanderen had ook zijn Bouwmeester no
dig. In de Vlaamse Regering werkten we toen, deskundig bijgestaan door de professoren Charles Ver
meersch en L. Albrechts aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, terwijl ik droomde van bruggen als
‘kunstwerken’, omdat ze kracht, schoonheid en techniek uitstralen en een bewijs zijn van het creatieve
menselijke kunnen.
‘Gebouwen behoren tot de meest kenmerkende en duurzame getuigenissen van de cultuur waarin ze zijn
ontstaan,’ schreef Francis Strauven in het Jaarboek voor Architectuur in Vlaanderen 9093. Deze gedachte
vormde in 1995 ook één van de uitgangspunten van mijn beleidsbrief ‘Vlaanderen herkenbaar aanwezig’,
als Vlaams Minister voor Financiën en Begroting, tevens bevoegd voor de huisvesting van de diensten van
de Vlaamse Overheid. Ik nam toen de handschoen op om een kwaliteitsvol overheidsbeleid ter zake uit te
werken. Niet alleen gebouwen behoren tot de meest kenmerkende en duurzame getuigenissen van de cul
tuur waarin ze ontstaan, ook bruggen en wegen, ook de uitbouw van de stedelijke en landelijke omgeving
en de wijze waarop we onze monumenten en onze landschappen restaureren…. tot en met de (her) inrich
ting van het landelijke gebied.
Ik wou een kentering teweeg brengen. Ik begon bij de gebouwen, en introduceerde naast functionaliteit en
het belang van de inplantingsplaats ook de begrippen architecturale kwaliteit, ruimtelijke indeling en her
kenbare aanwezigheid; duurzaamheid werd een sleutelwoord. De overheid zou daarbij een voorbeeldfunctie
vervullen.
Vlaanderen kreeg zijn eerste Vlaamse Bouwmeester bOb Van Reeth en dat is er vandaag aan te merken.
Vlaanderen kreeg een architecturaal gezicht en de overheid ging voorbeeldiger bouwen. Het bouwproces
werd beter georganiseerd en we leerden omgaan met het begrip duurzaamheid. Er ontstond een spontaan
proces, waarbij veel meer instanties dan verwacht, van lokale besturen tot sociale huisvestingsmaatschap
pijen advies vragen aan de Vlaamse Bouwmeester.
Vlaanderen kreeg ook een Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en werkt hiermee inspirerend en sensibilise
rend voor de burger, de professionelen, de onderzoekers en de media. Culturele en maatschappelijke aspec
ten van kwalitatieve eigentijdse architectuur en haar impact op de leefomgeving vormen de basis voor de
uitbouw van het VAi.
En voor de Bouwmeester én voor het VAi vonden we inspiratie in Nederland, maar we gingen onze eigen
weg. De Vlaamse Bouwmeester organiseerde een tweejaarlijkse Meesterproef op zoek naar jong talent en
het VAi publiceerde een reeks ‘jonge architecten in Vlaanderen’ en werd uitgever en samensteller van het
tweejaarlijks architectuurjaarboek.
Meer dan 35 jaar geleden ging ik ook naar Nederland om er ideeën op te doen voor de uitbouw van de ge
handicaptensector in Vlaanderen. Ook toen vond ik inspiratie en ook toen ging ik de eigen Vlaamse weg
op, wat huiselijker, wat minder geïnstitutionaliseerd, kleiner en gemoedelijker. Dat PANORAMA NL<>VL
precies vandaag ‘De Zorg’ architecturaal en conceptueel op de agenda plaatst leidt weer tot verwondering
en dankbaarheid. Dat zorg, goede architectuur en ruimtelijke planning duurzaam kunnen samengaan moet
niet meer in twijfel worden getrokken. Een goede architectuur steunt op drie pijlers. Er is de bouwheer en
de opdrachtgever. Die moet weten wat hij wil, die moet visie hebben op zijn project. Dan is er de architect,
de vakman die het schijnbaar onmogelijke in een concept verwerkt en het tot een ontwerp maakt. En dan
komt het bouwproces waarin alle actoren, bouwheer, gebruikers, werknemers en uitvoerders elkaar moeten
begrijpen en waarderen. De overheid moet daarbij uitmunten als goede opdrachtgever of als perfecte coach
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van de opdrachtgevers die met overheidssubsidie bouwen. Dat coachen komt nu op gang en de resultaten
worden in de zorgsector schoorvoetend zichtbaar.
Vlaanderen heeft zijn tijd genomen om te komen tot een visie en een project. Vlaanderen is als een diesel,
het komt traag op gang. Eens de richting is gekozen gaan we door. Dat zijn we verplicht aan onze bevol
king en ons imago.
Wivina DemeesterDe Meyer, dagvoorzitter VL, o.a. oudminister voor Financiën en Begroting van de Vlaamse Rege
ring, verantwoordelijk voor de benoeming van de eerste Vlaams Bouwmeester, voorzitter Vlaams Architectuur Insti
tuut, lid Raad van bestuur van het Vlaams Nederlands Huis
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Belgische toestanden in Nederland
Adri Duivesteijn
Bijeenkomsten als PANORAMA zijn inspirerend, omdat ze in een kort tijdsbestek veel actuele informatie
verschaffen. In 1980 was ik wethouder in Den Haag. Toen vonden dat soort bijeenkomsten regelmatig
plaats, ook in Vlaanderen. Tijdens PANORAMA NL<>VL is me vooral opgevallen hoe het Vlaamse zelf
bewustzijn sindsdien is gegroeid. Vanuit een tamelijk uitzichtloze situatie heeft Vlaanderen trefzeker een
aantal instrumenten in het leven geroepen om de ontwikkelingen te keren. Met het Structuurplan Ruimtelij
ke Ordening heeft de overheid steeds meer greep op de situatie gekregen. De Vlaams Bouwmeester is de
motor achter veel concrete vernieuwingsprojecten in de bestaande stad, en als zodanig van grote waarde
voor veel stedelijke en dorpse revitaliseringoperaties. De aanstelling van de Vlaams Bouwmeester is een
verworvenheid van de Vlaamse vakgemeenschap, die ik met bewondering beschouw. In Nederland is alles
geïnstitutionaliseerd, vertakt op alle niveaus in deelinstituten, tot aan de gemeenten en de architectuurcentra
aan toe. In Vlaanderen wordt langs korte lijnen en directe initiatieven veel bereikt. Van Vlaamse afgunst je
gens de Nederlandse ruimtelijke ordening is dan ook weinig meer te merken. Vanuit een verlangen naar
kwaliteit wordt in Vlaanderen de correctie gepland, met terugwerkende kracht wordt het herstel van ruimte
lijke kwaliteit een feit.
In Nederland daarentegen brokkelt het planningsmechanisme af. Er is sprake van een toenemende weerzin
tegen overheidsbemoeienis. We lopen aan tegen de grenzen van wat met planning mogelijk is. Door een al
te rigide aanpak heeft het gewone leven hier geen kans gekregen. In het Groene Hart bijvoorbeeld, dat sinds
1956 met hand en tand wordt verdedigd met behulp van nota’s, hebben burgers en projectontwikkelaars
toch altijd de kans gekregen om bouwactiviteiten te starten. Sommige processen zijn niet te vangen in be
leid. Dat maken we nu mee. In de Nota Ruimte wordt dat gegeven als onontkoombaar geaccepteerd, maar
het loslaten van de planningsdoctrine heeft desalniettemin grote gevolgen voor de ruimte. Ik vrees voor
‘Belgische toestanden’, zoals die in België sinds 1980 niet meer bestaan. Nederland mag haar ruimtelijk be
leid niet verwaarlozen. De verbreding van het instituut Rijksbouwmeester (Mels Crouwel) met een Rijks
adviseur voor het landschap (Dirk Sijmons), het culturele erfgoed (Fons Asselbergs) en de infrastructuur
(Jan Brouwer) functioneert nu als een strategisch team heeft hierbij een belangrijke taak te vervullen.
PANORAMA kan een belangrijke voorhoederol vervullen in het formuleren van ruimtelijk beleid op Euro
pees niveau. In heel Europa worden gebieden in hun oorspronkelijke existentie bedreigd door het primaat
van de economie met haar ruimte en energieverslindende behoeften. Duurzaamheid en bedreiging  wat
was en wat dreigt te worden  zullen de komende decennia centrale thema’s zijn. Veel problemen zijn er
bijvoorbeeld in de mountainregions, kwetsbare gebieden die door verkeer en verrommeling verloren drei
gen te gaan. Hoewel het duidelijk is dat veel ruimtelijke ontwikkelingen grensoverschrijdend zijn (milieu,
infrastructuur, water) worden nog weinig lange lijnen getrokken. PANORAMA kan bijdragen aan het sig
naleren van gemeenschappelijke problemen en verschillen in aanpak tussen landen onderling. Op basis
daarvan kan kennis worden verzameld over aandachtspunten en probleemgebieden op Europees schaalni
veau.
Adri Duivesteijn, dagvoorzitter N. Lid van de TweedeKamerfractie van de PvdA, portefeuille Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. Hij was voorzitter van de tijdelijke commissie infrastructurele projecten, lid van de parlementai
re enquêtecommissie bouwnijverheid, medeoprichter van Architectuur Lokaal, directeur van het Nederlands Architec
tuurinstituut te Rotterdam en wethouder van stadsvernieuwing in Den Haag.
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Terugblik op PANORAMA NL<>D
De eerste internationale uitwisseling op nationaal niveau die Architectuur Lokaal initieerde onder de noe
mer PANORAMA EUROPA vond plaats in oktober 2002, in Keulen, onder de noemer Panorama NL<>D
(Nederland<>Duitsland). Aan Stephan Willinger, werkzaam bij het Bundesamt für Bauwesen und Rau
mordnung in Bonn/Berlijn, vroeg Architectuur Lokaal naar de resultaten van deze bijeenkomst. Wat is in
middels de stand van zaken van het Duitse architectuurbeleid?

Resultaten van de Panoramabijeenkomst in Duitsland in 2002
Stephan Willinger
Bonn/Berlijn, 31 maart 2005

De laatste jaren hebben veel Europese landen beleid geformuleerd om de culturele component van bouw
en architectuurbeleid ('baukultur' red.) te stimuleren. Op het nationale niveau lopen de voorwaarden waar
onder architectuur en stedenbouw ontstaan echter sterk uiteen. Dit heeft niet alleen te maken met de ver
schillende historische en culturele achtergronden, maar ook met de verschillen in ruimtelijke opgaven en
programma's. Kennis van elkaars oplossingen en instrumenten, evenals inzicht in de betrokken partijen, is
in het kader van de groeiende Europese eenheid voor economische en culturele uitwisseling van grote bete
kenis. Daarom willen de nationale overheid (Bondsstaat) en het Initiative Architektur und Baukultur onder
meer kennis ontsluiten, actief meewerken aan het uitwisselen van ervaringen binnen Europa en daarbij ook
bijdragen van Duitse zijde naar voren brengen.
De manifestatie Panorama D<>NL op 14 oktober 2002 in Keulen was voor Duitsland een belangrijke stap
bij het leggen van contacten met initiatieven op het gebied van architectuurbeleid in andere Europese lan
den. Hierdoor is een belangrijke impuls gegeven aan de nationale discussie over architectuur, stedenbouw
en architectuurbeleid, en werd het inzicht in de Nederlandse situatie vergroot.
Eén van de doelstellingen van het Initiative Baukultur van de Bondsregering is, de internationale uitwisse
ling van ervaringen verder te intensiveren. Dit heeft de Bondsregering in zijn Baukulturbericht aan de Duit
se Bondsdag bekrachtigd. Als gevolg van dit beleid zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen te noemen:
de versterking van de betrokkenheid in het kader van de architectuurbiënnale in Venetië,
het besluit, voor het eerst een Duitse bijdrage te leveren aan de architectuurbiënnale in Sao Paulo,
een excursie ruimtelijke ordening naar Finland in 2003,
het opnieuw deelnemen aan het Europese Forum voor Architectuur,
versterkte deelname aan de Europan prijsvraag (ter afsluiting van de nationale manifestatie),
het uitloven een architectuurprijs, het Taut Stipendium voor afgestudeerde ontwerpers, waarmee zij een jaar
in het buitenland kunnen werken,
het initiëren en meewerken aan vakbijeenkomsten met een internationale uitstraling.
Deze toenemende internationale oriëntatie van de Duitse planning is in 2004 in een schrijven vastgelegd
door het Bundesambt Bauwesen und Raumordnung
Mede als vervolg op de manifestatie Panorama D<>NL in 2002 wordt een symposium voorbereid dat zal
plaatsvinden in juni 2005. Hierbij worden 18 voorbeelden van best practises in stedenbouw en woning
bouw uit Duitsland en andere Europese landen met elkaar vergeleken, met het oog op hun voorbeeldwer
king voor architectuurbeleid.
Over dit pakket van maatregelen zal de Bondsregering de Duitse Bondsdag nog dit jaar met een tweede
Baukulturbericht op de hoogte stellen.
Politiek zwaartepunt is nadrukkelijk de voortgang van de oprichting van een Bondsstichting Baukultur. Met
deze stichting wordt een nieuwe structuur aangebracht. De stichting zal ook aanspreekpunt en partner in de
internationale dialoog en bij uitwisselingen zijn. Internationale samenwerking wordt een zwaartepunt in het
werk van de stichting. Parlementair overleg over wettelijke verankering is gaande. Als alles volgens plan
verloopt zou de stichting eind dit jaar kunnen worden opgericht.
Originele brief: zie pag. 90
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De praktijk in zes rondetafelgesprekken
In de ochtend staat informatieuitwisseling, vergelijking en discussie rond concrete ruimtelijke opgaven
centraal. De zes gesprekken worden tegelijkertijd gevoerd en gaan door in de verschillende salons op de
bovenverdiepingen van hotel Errera in Brussel. Aan elke tafel zijn zowel Nederlandse als Vlaamse gasten
aanwezig: telkens bestuurders, ontwerpers, opdrachtgevers/bouwheren, vertegenwoordigers van maat
schappelijke organisaties en critici. De laatstgenoemden krijgen in de namiddag een specifieke rol. Per ta
fel is een persoon aangewezen als voorzitter; aan elke tafel wordt een Vlaamse of een Nederlandse verslag
gever toegevoegd. Zo kunnen de dagvoorzitters bij elk van de tafels aanschuiven om een specifieke vraag
aan een andere tafel voor te leggen.
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De Ruimte
Witte vlek
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (NL), verslag
Vlaanderen
Frank Adriaensen
André Loeckx
Filip De Pau
Marc Santens
Katrien Vandermarliere
Nederland
Marina van den Bergen
Mels Crouwel
Indira van ’t Klooster
Charlie Martens
Willem Oomens

Niek Verdonk
Marc Visser

Wilma Project Development NV Belgie, werkt aan stedelijke herontwikkelings
projecten en is betrokken bij publiek private samenwerkingen
Hoogleraar Universiteit Leuven (criticus)
Hoofd technische dienst, architectuur en stedenbouw Eeklo
Adjunct Vlaams Bouwmeester (tafelvoorzitter)
Directeur Vlaams Architectuur Instituut
ArchiNed (criticus)
Rijksbouwmeester Nederland
Projectleider Architectuur Lokaal
Adjunct directeur Amvest, portefeuille ca. 20.000 (duurdere) huurwoningen
Beleidsmedewerker directie kunsten, Ministerie Onderwijs Cultuur Wetenschap
(OCW), voordien werkzaam als ambtenaar Welstand, Architectuur en Monu
menten, gemeente Breda
Stadsarchitect gemeente Groningen
Directeur s@ stedebouw architectuur management

Dagvoorzitter Adri Duivesteijn schuift aan.

Santens geeft een korte toelichting op het thema:‘De overheid verdedigt het algemeen belang. Projectont
wikkelaars bouwen voor de markt. De marktonderzoeken van de projectontwikkelaars tonen wel aan wat de
mensen nu willen, maar niet wat in de toekomst maatschappelijk verantwoord is. De lange termijnvisies
van de Nederlandse en de Vlaamse overheid zijn geformuleerd in nota’s. In Nederland is dat de Nota Ruim
te, in Vlaanderen Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. In beide nota’s staat draagvlak centraal. Voor
de Nederlandse nota betekent dat: behoeften zien en verwoorden, meer faciliteren dan reguleren. Voor het
Vlaamse structuurplan betekent dat: lijnen trekken (contouren) en het algemeen belang verdedigen vanuit
overheidsingrijpen. Een typisch Vlaams aandachtspunt hierbij is de professionalisering van de opdrachtge
ver. In België is 80% van de opdrachtgevers gelegenheidsbouwer, die maar eenmaal in zijn leven een
bouwopdracht geeft. Dat geldt niet alleen voor de particuliere opdrachtgevers, maar ook voor overheden
en zorginstellingen bijvoorbeeld. Bouwen als culturele opgave, de meerwaarde van het ontwerp en het be
lang van hoogwaardige kwaliteit staan voor dergelijke grote organisaties vaak op gespannen voet met bud
getten en ambities.’
Hoe bouwen we lokale over heidskennis weer op?
Tafelvoorzitter Santens vraagt een aantal deelnemers om een korte reactie op bovenstaande inleiding. Mar
tens stelt dat de situatie in Nederland wordt gekenmerkt door een overheid die zich steeds verder terugtrekt
uit de procedures. Enerzijds is dat goed, omdat bewonerswensen nu directer kunnen worden gehonoreerd.
Anderzijds zijn gemeenten nauwelijks nog toegerust op de taak die van hen wordt verwacht. ‘De professio
naliteit bij de lagere overheden is dramatisch slecht.’ Veel gemeenten zijn allang blij wanneer de ontwikke
laar hen het werk uit handen neemt. ‘De ambities van de Nota Ruimte zijn in de praktijk niet realiseerbaar.’
Adriaensen merkt op dat in Vlaanderen niet de ontwikkelaar, maar de koper de architectonische en steden
bouwkundige kwaliteit bepaalt. Dat komt vooral door de verschillende schaalniveaus waarop projecten in
Nederland en Vlaanderen worden gerealiseerd. ‘In Nederland doen projectontwikkelaars soms hele wijken.
De Belgische woningmarkt is een nichemarkt. Een project van 14 miljoen euro noemen we een groot pro
ject. Die grotere schaal maakt dat in Nederland luxeaspecten, zoals architectenkeuzen en spraakmakende
ontwerpen makkelijk te realiseren zijn.’ Over het Structuurplan Vlaanderen is hij niet erg tevreden. ‘Het
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daarin verkondigde subsidiariteitsbeginsel11 is te gemakzuchtig. De Vlaamse overheid neemt zo wel de lus
ten, maar niet de lasten. De uitwerkingsideeën zijn niet reëel.’
Crouwel: ‘Wat de overheid afstoot, moet wel goed gedefinieerd worden. Wat zijn de kaders en waar ligt de
manoeuvreerruimte?’ In een situatie waarin de korte termijnvisie van de ontwikkelaars overheerst en lokale
overheden zijn uitgekleed, omdat alle kennis is weggekocht door marktpartijen, is de allerbelangrijkste
vraag van dit moment: ‘Hoe bouwen we lokale overheidskennis weer op?’ Deze vraag wordt niet beant
woord in de Nota Ruimte en daarom is deze nota niet reëel in haar uitwerkingmogelijkheden. Een tweede
punt dat onvoldoende aan bod komt, is de vraag naar regionale processen. ‘In Breda stemmen ze de regio
nale marktvraag af op Antwerpen.’
De vraag is niet alleen wat er mag, maar vooral ook wat er kan. Martens merkt op dat in Rotterdam 1500
mensen de afdeling dS+V bemannen, terwijl in Antwerpen 18 mensen verantwoordelijk zijn voor het totale
stedenbouwkundig en architectonisch beleid. ‘Als die 18 mensen heel goed zijn, heb je er meer aan’, vindt
Crouwel.
De planningsinstr umenten van de over heid zijn pr ofessioneel, maar de implementatie er van is onder
de maat
Feit is dat de greep van de marktpartijen groter wordt, nu de lokale overheden hun taken niet aankunnen.
De overheid mist de middelen om beleid te toetsen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. ‘De planningsin
strumenten van de overheid zijn professioneel, maar de implementatie ervan is onder de maat’, aldus
Adriaensen.
Beide landen kijken goed naar elkaar en hebben een redelijk beeld van de situatie in het buurland. Het valt
op dat Nederland jaloers is op de rol van de marktpartijen in Vlaanderen, die in kleinschalige projecten een
hoge mate van bouwkundige kwaliteit en bewonersinspraak weten te realiseren. In Vlaanderen kijkt men
afgunstig naar de Nederlandse marktpartijen, die als gelijkwaardige en invloedrijke gesprekspartners aan ta
fel zitten bij hele grote projecten. ‘Toch is het niet goed als de twee planningspraktijken naar elkaar toe
groeien’, zegt De Pau, ‘de markt moet zijn rol zoeken in het leveren van kwaliteit. De overheid moet het
initiatief nemen, niet de markt.’
Wij ver talen over heidsbeleid in marktter men
Oomens merkt op dat een terugtredende overheid niet betekent dat de overheid zijn handen van het pro
bleem aftrekt. Het is een misvatting dat regels en kaders niet meer nodig zijn. ‘Terugtredende overheid be
tekent: de overlast en administratieve rompslomp die overheidsbeleid met zich meebrengt beperken. Het is
en blijft natuurlijk een overheidstaak om grenzen te stellen en kaders te formuleren. De markt kan ons hier
bij niet behulpzaam zijn. De markt lost niet de woon of de zorgvraag op: de markt is bezig winst te ma
ken.’ Martens protesteert: ‘Wij vertalen overheidsbeleid in markttermen.’ Hetgeen onbedoeld een adequate
onderschrijving is van het betoog van Oomens, omdat het ten eerste benadrukt dat het een vertaling is van
beleid en geen ontwikkeling daarvan, en ten tweede omdat het een vertaling is in markttermen en niet in
culturele dimensies.
Verdonk voegt hieraan toe dat het verschil tussen overheid en markt precies daarin zit. ‘Als een overheid
aan de stad wil werken, is het niet de vraag wie de woningen bouwt  dat kan de markt inderdaad wel invul
len , maar wie de stad bouwt. In Groningen nemen sociale ontwikkelaars het voortouw. Zij doen de moei
lijke projecten. Commerciële partijen doen dat niet. Met het vasthouden aan eisen zoals als ‘70% voorver
koop’ laten zij de gemeente massaal in de steek.’
Als de rollen duidelijk zijn, is het probleem niet zo groot, denkt Visser. De overheid moet de potenties in
beeld brengen waarbinnen de verschillende partijen kunnen interveniëren. Een belangrijke vraag daarbij is
de potentie van het bestaande weefsel in en vooral tussen de steden. Hij wijst in dit verband op het Vlaamse
systeem van de ‘open oproep’. Lokale overheden kunnen bij gecompliceerde of grote opgaven de expertise
inhuren van de stadsarchitect of het Atelier Lokale Architectuuropdrachten (AtLA). Voor Nederland is dat
een interessant model, maar dan vooral bij regionale opgaven.
‘Toch zijn er veel verschillen’, zegt Loeckx. ‘De private sector is in Vlaanderen nauwelijks ontwikkeld.
Bovendien is in Vlaanderen alles complex en ambivalent. In Nederland treedt de overheid meer terug  en
dat is goed, want Nederland is hypergepland. In Vlaanderen wil de overheid juist meer gaan doen  maar
dat lukt nog niet zo goed. Tien jaar geleden was het Structuurplan een ongehoorde doorbraak. Al werd het
ook beschouwd als een ongehoorde greep van de overheid op de ruimte. Nu is het meer vanzelfsprekend.’
Belangrijker verschil dan de relatieve jeugd van het overheidsbeleid, is de manier waarop dat zich manifes
teert. ‘Het is een topdown initiatief. In het project Stedenbeleid worden criteria geformuleerd voor stads
projecten. Veel projecten zijn wel interessant, maar onvoldoende uitgewerkt vaak als gevolg van onvol
11

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat elke inzake ruimtelijke ordening bevoegde overheid zich bezighoudt met die
materies die geëigend zijn om op het bewuste niveau te worden geregeld. Beslissingen moeten worden genomen op het
meest geschikte niveau. (uit reader Panorama NL<>VL)

18

Panorama NL<>VL

doende mankracht. Die gemeenten krijgen een ontwerper toegewezen om het voorstel verder te vervolma
ken. Vaak lukt het dan in tweede instantie wel om een subsidie te krijgen voor een project.
Wie is de regisseur ?
De hamvraag blijft echter wie op welke vlakken de regie voert. Kunnen provinciale overheden de gemeen
ten aansturen? (De Pau) Moet de lokale overheid wel zelf de regie krijgen over de ruimte? (Duivesteijn) Is
het gemeentelijk niveau niet te klein om dat goed te kunnen doen. In Rotterdam bijvoorbeeld worden groot
stedelijke ambities gedwarsboomd door de randgemeenten? (Oomens) Heeft het zin het bouwen buiten de
stad te verbieden, zonder de mogelijkheden binnenstedelijk te vergroten? (Adriaensen) Kortom, wie is de
regisseur? ‘Een goede regisseur heeft een toekomstvisie van waaruit hij de anderen aanstuurt’, zegt Duives
teijn. ‘Als de overheid weet waar ze naar toe wil, is de toenemende rol van de markt geen probleem. De
Amsterdamse grachtengordel is goed voorbeeld van een marktinitiatief op aanwijzingen van de overheid.
De overheid is een regisseur zonder middelen en zonder geld. Hij moet weten waar hij uit wil komen, ook
zonder een vastomlijnd eindbeeld te schetsen. ‘De metafoor van de regisseur ontkenent een stortvloed aan
beeldspraak. ‘De regisseur bepaalt ook de middelen om wensen te realiseren.’, zegt Adriaensen, ‘Nu klopt
het script niet en bedenken alle spelers hun eigen plot.’ ‘De regisseur is niet iemand achter de schermen die
af en toe komt kijken, een regisseur bepaalt het proces. Een goede regisseur geeft het proces nooit uit han
den. Als hij alle ruimte aan de spelers laat, ontstaat er een kakofonie. Is dat de bedoeling?’, vraagt Oomens.
‘Er is een vacuüm ontstaan, waarin iedereen zijn gang gaat, zonder overkoepelende coördinatie’, vindt
Crouwel. Dat is maar de vraag, zegt Duivesteijn. ‘Hoe zou Nederland eruit hebben gezien zonder over
heidsbeleid?’ Deze hypothetische kwestie houdt de gemoederen even bezig. Wat zou het zelfreinigend
vermogen zijn als overheidsbeleid werd afgeschaft? Op microniveau zou het wel iets opleveren, maar op
macroniveau niet is de algemene gedachte. Dit geldt voor Nederland dan, want de Vlamingen zijn ervan
overtuigd dat een situatie zonder regels geen enkel zelfregulerend vermogen oplevert. Toch is iedereen het
erover eens dat de binnenstedelijke situatie niet het grootste probleem is. Hiervoor liggen er voldoende
richtlijnen, hoewel het ambtelijk apparaat weer misschien moet worden bijgeschoold, en projectontwikke
laars iets meer verantwoordelijkheidsgevoel moet worden bijgebracht. De grote vraag die steeds ter tafel
komt maar niet goed kan worden beantwoord, is de (boven)regionale kwestie. Het blijft een beetje een witte
vlek in de discussie. De Pau heeft voor het stadje Eeklo12 een zeer succesvolle formule ontwikkeld om op
lokaal niveau tot regionale afspraken te komen. De belangrijkste aspecten hiervan zijn: regionaal overleg
over de gevolgen van de bouw van huizen in de omliggende dorpen (1), een strategie op Vlaamse schaal,
waarbij wel de ‘ingrediënten’, maar niet ‘het recept’ worden geformuleerd (2) aan de hand van de zeven
stellingen van bOb Van Reeth over duurzame architectuur (3).13
De kwaliteit van het opdr achtgever schap is van essentieel belang voor de kwaliteit van het pr oject.
Santens brengt het gesprek op de praktijk van voorbeeldprojecten. In Nederland wordt veel gewerkt met
voorbeeldprojecten. De beroemdste zijn natuurlijk de Tien Grote Projecten die zijn geformuleerd in de Ar
chitectuurnota. Wat is de rol hiervan?
Crouwel: ‘Het doel van de Grote Projecten was het tastbaar maken van de relatie tussen beleid, visie en
praktijk, waarbij de term ‘Project’ natuurlijk ongelukkig is gekozen. Soms zijn het thema’s, soms zijn het
daadwerkelijke projecten. De thema’s kunnen in principe eeuwig duren, maar toch wordt de verwachting
gewekt dat binnen de tijdsduur van de nota (vier jaar) resultaten zullen worden geboekt. Soms zijn de pro
jecten misschien niet gelukkig gekozen: het Rijksmuseum is ten eerste niet in vier jaar afgerond, maar ten
tweede ook geen goed voorbeeldproject, gezien de manier waarop het proces nu verloopt. Zo zie je dat de
Grote Projecten niet alleen de ambities waarmaken, maar ook het falen van de overheid in beeld brengen. In
de nieuwe nota worden tijdsaspect en doel van de Grote Projecten beter gedefinieerd en aan elkaar gekop
peld. Ze gaan gewoon Voorbeeldprojecten heten, ook al om de associatie met de Grands Projects van Mit
terrand te vermijden.’ Vandermarliere vindt een groot voordeel van voorbeeldprojecten dat er ‘transversa
ler’ kan worden gewerkt: over de grenzen van de afzonderlijke disciplines heen. In de Nederlandse praktijk
is dat echter niet het geval. Er zijn vier rijksadviseurs, voor Architectuur, Landschap, Infrastructuur en Mo
numentenzorg. Het grootste probleem bij het vinden van goede Voorbeeldprojecten is echter dat het Rijk in
steeds mindere mate opdrachtgever is. ‘Het is dus lastig om een concreet project te vinden dat binnen vier
jaar kan worden afgerond.’ Oomens voegt hieraan toe dat er tot nog toe een schakel ontbrak tussen Voor
beeld en Beleid: de rol van de opdrachtgever. De opdrachtformulering moet helderder. ‘Het startpunt van
elke opgave ligt bij de opdrachtgever’, aldus Crouwel. ‘De kwaliteit van het opdrachtgeverschap is van es
sentieel belang voor de kwaliteit van het project.’ ‘Tegelijkertijd’, merkt Verdonk op, ‘kunnen niet geslaag
de projecten een heel goed voorbeeld zijn.’ Santens: ‘Misschien zou de koppeling tussen voortraject en

12
13

Zie reader, artikelen deelnemers De Ruimte: Filip De Pau, Cultuurprijs 2003
Zie reader, artikelen deelnemers De Ruimte: bOb Van Reeth, 7 stellingen over duurzaam bouwen
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eindproduct een goed voorbeeldproject kunnen zijn, het aantonen van het verband hiertussen en de gevol
gen hiervan voor de kwaliteit.’
Wat is de situatie in Vlaanderen? De Pau: ‘Veel bouwers hebben geen besef van rijksbouwmeester of kwa
liteit. Hier worden projecten gerealiseerd van 275.000.000 euro zonder tussenkomst of raadpleging van de
Vlaams bouwmeester! Dat is een bron van grote zorg voor Vlaanderen.’ Maar ook in Vlaanderen wordt
gewerkt met voorbeeldprojecten. Loeckx: ‘Wij noemen ze clusterprojecten, grote en kleine opgaven wor
den samengenomen in een clusterproject. In Aarschot bijvoorbeeld wordt een verband gelegd tussen de res
tauratie van een molen en de bouw van appartementen. In Kortrijk zijn culturele infrastructuur (ateliers),
een zorgcampus, waterwegen, onderwijs en sport geclusterd in één project. Dat maakt de opgave zichtbaar.
Bovendien is de kans op mislukken klein, want er wordt altijd wel iets gerealiseerd.’ Voor voorbeeldprojec
ten geldt dat ze in hun totaliteit en context moeten worden bezien. ‘Wij kennen veel voorbeelden van prach
tige architectuur op de verkeerde plaats’, aldus De Pau.
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Het Platteland
Wer k aan de winkel
Anke Vos, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Vlaanderen
Herman Jult
Geert Vandewynckel

Sigrid Verhaege
Luc Wynant

Anke Vos

Architectstedenbouwkundige, actief bezig met projectregie.
Schepen van ruimtelijke ordening en stedenbouw voor de gemeente Heuvelland,
een kleine gemeente met veel open ruimte. Samen met professionele mensen
terzake wordt er gestreefd naar een gerichte aanpak van de open ruimte, in func
tie van een beleidsmatige benadering. Deze manier van werken was tot voor kort
geen evidentie.
Medewerker voor het Kabinet van Yves Leterne, volgt Plattelandsbeleid op,
probeert het te lanceren in Vlaanderen.
Burgemeester gemeente Liedekerke, een voorstad van Brussel, niet echt een
plattelandsgemeente. De herinrichting van de dorpskern, volgens de procedure
van de Vlaams Bouwmeester, is een belangrijke nieuwe impuls voor de gemeen
te.
Atelier Lokale Architectuuropdrachten.

Nederland
Thijs Kramer

Gedeputeerde o.a. natuur en landschap, waterkeringen, provincie Zeeland. De
veranderingen die het landschap vandaag kenmerken resulteren in nieuwe beel
den, die vandaag nog niet gekend zijn, maar bepalend zullen zijn voor de toe
komst. Hierbij is het opportuun te blijven streven naar kwaliteit en te zoeken
naar nieuwe vormen van integratie, waarbij de aandacht gaat naar toerisme en
verblijfsrecreatie zonder de landbouw uit het oog te verliezen.
Lodewijk van Nieuwenhuijze Landschapsarchitect bij H+N+S Landschapsarchitecten, vooral bezig met de
vraagstukken rond ruimtelijke ordening en water in het landelijk gebied.
Machteld Versnel
Ruimtelijk adviseur afdeling extern beleid, Natuurmonumenten. Actief binnen
de vereniging Delta Metropool. Deze vereniging gaat na hoe in de toekomst om
gegaan kan worden met thematische benaderingen, gezien vanuit de verschillen
de aanwezige belangengroepen. (tafelvoorzitter)
Richard Wijnschenk
Wethouder o.a. grondzaken, monumentenzorg, natuurbeheer gemeente Loenen,
een gemeente in het Groene Hart, deel van een belangrijk open ruimte gebied in
de randstad. Het dorp telt 200 monumenten en is een beschermd dorpszicht. Is
als wethouder betrokken bij de realisatie van 250 nieuwe woningen, als uitbrei
ding op de dorpskern.
Dagvoorzitter Wivina Demeester schuift aan.

Versnel geeft aan dat vertrokken wordt vanuit de deelvragen. De Vlaamse deelnemers ontvingen geen deel
vragen en zullen reageren op de inbreng van hun Nederlandse collega’s.
Beper kte ontwikkelingen zijn nodig
Kramer geeft een korte toelichting op het Zeeuws beleid om oude dorpen ‘op slot’ te doen? Wat zijn de
overwegingen en wat zijn de alternatieven?
Zeeland is een plattelandsprovincie. Bij het zoeken naar een optimaal beleid in functie van leefbare kernen,
is een onderscheidt gemaakt tussen dragende kernen, kleinere kernen of dorpen en het platteland.
De vier grootste kernen zijn geselecteerd als dragende kernen. In deze kernen worden de ontwikkelingen
geconcentreerd; ze tellen al het grootste aantal woningen en voorzieningen. Hier kunnen nog bijkomende
ontwikkelingen worden gerealiseerd.
Maar wil dit zeggen dat de kleinere kernen geen mogelijkheden meer moeten krijgen om bijkomende wo
ningen te realiseren? Dat is de grote vraag. Hoe kan de leefbaarheid van deze plattelandsdorpen worden ge
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garandeerd? Beperkte ontwikkelingen zijn nodig! Deze bedenkingen geven duidelijk aan hoe moeilijk het is
het vooropgestelde beleid in stand te houden.
Decentralisatie is nu de tendens, steeds meer bevoegdheden worden aan de verschillende gemeentes toege
kend, steeds meer beslissingen worden door de gemeentes zelf genomen.
Een andere uitdaging die zich binnen dit beleid stelt is de kustzone. Welke ontwikkelingen toelaten? Enkel
deze ontwikkelingen toestaan die al dan niet rechtstreeks bepaalde publieke doelen ten goede komen?
Nieuwe dorpen toestaan? Is het realiseren van nieuwe aantrekkelijke woonmilieus de oplossing voor het te
ruglopende aantal inwoners in de bestaande plattelandsdorpen?
Al deze vragen worden te veel bekeken met de rug naar Vlaanderen, terwijl de nabijheid van Vlaanderen
net een andere oriëntatie zou kunnen opleveren.
Lokaal dient nieuw leven ingebr acht te wor den
Wynant merkt op dat de herinrichting van het dorpsplein van Liedekerke uitgevoerd wordt door een Neder
lands bureau. Deze Belgisch Nederlandse samenwerking geeft de mogelijkheid om op een andere manier te
denken. Andere manieren om zaken te benaderen betekent een wederzijdse uitwisseling, die maakt dat
nieuwe inzichten hanteerbaar en bespreekbaar worden. Zo is het beleid dat in Zeeland gevoerd wordt een
(voor ons) andere conceptuele benadering. In Zeeland wordt op voorhand een strategie uitgedacht op een
grotere schaal en wordt nagegaan wat waar kan worden ontwikkeld, welke gebieden als trekker kunnen
functioneren, waar (bijkomende) ontwikkelingen toegestaan zijn. In Vlaanderen is het Ruimtelijk Struc
tuurplan Vlaanderen (RSV) dat kapstokken biedt en verplicht te denken in getallen. Zo dient bijvoorbeeld
per gemeente een woonbehoefte studie te worden opgemaakt die de bijkomende behoefte aan woningen per
gemeente aangeeft.
Jult:‘In Vlaanderen heb je drie beleidsniveaus, het Gewest, de Provincies en de Gemeenten. De Provincies
zijn niet volledig in overeenstemming met de regio’s, vandaar de oprichting van de Intercommunales. De
communicatie en samenwerking tussen de verschillende niveaus verloopt moeizaam. Veel heeft te maken
met de grote hoeveelheid jonge stedenbouwkundigen die werken binnen de administratie en die zich niet
echt bewust zijn van het gemeenschappelijke belang.
Het Provinciaal niveau is lang ter discussie geweest.Toch blijven de drie niveaus bestaan. De keuze van het
stedenbeleid ontwikkelingen in het stedelijk gebied te stimuleren, is ten koste gegaan van de kleinere ge
meentes.Ook in kleinere plattelandsgemeentes zijn bepaalde ontwikkelingen noodzakelijk.Ook hier dient
lokaal nieuw leven ingebracht te worden, enkel op die manier is de leefbaarheid van deze gemeentes gega
randeerd.’
Van Nieuwenhuijze: ‘Door administratieve grenzen in te voeren zit het geld opgesloten binnen deze gren
zen.’ Jult: Het kernprobleem is dat de administratieve grenzen niet meer overeenkomen met de realiteit van
het dagelijkse leven.’
Het landschap wor dt beschouwd als tuin voor dichtbevolkte steden
Vandewynckel: ‘Binnen het landschap zijn de drie belangrijkste onderdelen: landbouw, toerisme en natuur.
De vraag is hoe: verhouden die zich ten opzichte van elkaar?
Het landschap wordt gekenmerkt door de transformaties in de landbouw, want landbouw heeft hier nog
steeds het grootste aandeel. De Vlaamse overheid komt voornamelijk in actie als het over natuur gaat.
Het buitengebied wordt beschouwd als de tuin voor het dichtbevolkte verstedelijkte deel van Vlaanderen.
Dit hoeft geen slechte zaak te zijn, alleen dient aangegeven te worden hoe scherp dit mag gesteld worden.
Er wordt vertrokken vanuit ‘vraag en aanbod’, nu dat bepaalt de gemeente liefst zelf. Teveel worden door
de hogere overheid dingen opgelegd aan zowel de lokale overheid als aan de landbouwer zelf, zonder daar
om een directe meerwaarde te betekenen voor de betrokkene. Zo wordt de landbouwer gezien als beheerder
van het landschap, maar hij wordt hiervoor niet gehonoreerd. Het buitengebied mag niet de speeltuin wor
den van Vlaanderen. Als buitengemeente kan je niet alle vormen van recreatie aanvaarden, er dient vertrok
ken te worden vanuit het lokale aanbod.
Wijnschenk: ‘Het is een illusie te denken dat je de kleine “gaaien” in leven kan houden, het zijn de grote
die het landschap beheren. In Nederland wordt getracht de kleinere landschappelijke eenheden in leven te
houden door een gericht beleid te voeren. Zo wordt het beleid ingesteld op stille recreatie, wordt een histo
risch landschapsbeleid gevoerd (toekenning van subsidies), worden gemeentelijke bestemmingsplannen
gemaakt (te vergelijken met een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP in Vlaanderen) en bestaat er een wel
standsnota (waarin voor het buitengebied onder andere het materiaalgebruik wordt vastgelegd).
Wijnschenk: ‘Hoe zorgt de aanpak voor de Hollandse Waterlinie voor een nieuwe vitaliteit van het land
schap?’ De Hollandse Waterlinie is een 19deeeuwse verdedigingslinie, opgebouwd uit forten en dijken,
maar heeft nooit als dusdanig gefunctioneerd. Ze moet op de Unesco Werelderfgoed lijst komen. Om het
erfgoed nieuw leven in te blazen en het beheer ervan te kunnen garanderen zijn subsidies nodig. Ook dient
hiervoor samengewerkt te worden met een private partner. Dit betekent naar de private partner toe exploita
tiemogelijkheden ontwikkelen en zelf als overheid profiteren van de culturele meerwaarde die dit alles met
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zich meebrengt. De realisatie hiervan is een traject van meerdere jaren, waarbij gewerkt wordt vanuit een
convenant met verschillende enveloppen.
Kleine gemeentes in Vlaander en hebben nog steeds een café
Van Nieuwenhuijze: ‘Wat is de belangrijkste opdracht voor bouwheren in het platteland?’
Wijnschenk: ‘Vanuit een zorgvuldige inpassing, streven naar een synergie tussen bebouwd en onbebouwd.’
Kramer: ‘Maar hoe kan de leefbaarheid van een kleine kern worden gegarandeerd als de laatste winkel ver
dwijnt? Een oplossing zou kunnen zijn dat de overheid investeert in multifunctionele voorzieningen al is
ook dat pas mogelijk vanaf een minimaal aantal inwoners.
Vandewynckel: ‘Heuvelland is een gebied met een aantal dorpen, waarbij het aantal inwoners per dorp va
rieert. Toch is ervoor gekozen om in elk dorp (onafhankelijk van het aantal inwoners) een ontmoetingscen
trum, een speelpleintjes en een onthaalfunctie te voorzien. Dit samen met mobiele dienstverlening draagt bij
tot leefbare dorpskernen.
Kramer: Kleine gemeentes in Vlaanderen hebben nog steeds een café, als dit ontbreekt zoals nu het geval is
in een aantal Nederlandse dorpen krijg je toch een verschraling!
Van Nieuwenhuijze: Kan u kort toelichten hoe u in het buitengebied op een zinvolle manier kan bouwen?
In de Nota Ruimte zou moeten staan: ‘in het buitengebied mag niet gebouwd worden, tenzij vanuit een kwa
liteitsimpuls.’ ‘Bouwen mag als het waarde toevoegt.’ Pas op die manier wordt geïnvesteerd in een land
schappelijk raamwerk en in beheer. De landinrichting in Nederland betekent drainage en de volledige ver
kaveling van het cultuurlandschap. Het is het consumptielandschap voor de stedelingen, maar alleen de ste
delingen kunnen er niet meer in. Nieuwe ontwikkelingen moeten gekoppeld worden aan nieuw te realiseren
recreatieve ontsluitingen, slechts op die manier wordt er kwaliteit toegevoegd.
Ook belangrijk is dat het verwevingsysteem zichtbaar wordt gemaakt, zodat wordt gedaan aan gevarieerde
compensatie. Zo zijn rode (bebouwing  wonen) investeringen mogelijk als het ook iets groen (natuur) op
levert. Bij het uitwerken van ontwikkelingsvisies dient ook rekening gehouden te worden met regionale
verschillen. Zo is het omgaan met het waterprobleem verschillend al naargelang de regio.
Lokale str uctuur plannen zijn ver wor den tot een consensus
Jult: ‘Door ruilverkaveling, tot stand gekomen met de nodige landschapszorg, slaagt men er in Vlaanderen
in bepaalde landschapswaarden te bewaren of in ere te herstellen. Zo zijn er in Vlaanderen nog vele wegels
aanwezig die gebruikt kunnen worden voor de stille recreatie. Ook wordt nagegaan welke niet grondgebon
den activiteiten kunnen worden geherlocaliseerd en wat een nieuwe grondgebonden bestemming zou kun
nen zijn.
Algemeen kan gesteld worden dat ‘de probleemstelling dient geformuleerd te worden in functie van de op
lossing’. Dit gegeven is zoek in de lokale structuurplannen. De lokale structuurplannen zijn te abstract en
gaan te weinig concreet in op de dagelijkse realiteit. Zij zijn vaak verworden tot een consensus, waar ieder
een moet achter staan. Hierdoor wordt geen stelling meer ingenomen en dat betekent een verschraling van
de ruimtelijke ordening.
Demeester: ‘Planning is te abstract geworden.’
Kramer: ‘Het debat op een hoger schaalniveau moet terug gevoerd worden vanuit concrete noden.’
Verhaege: ‘De nood aan discussie is er al een tijd, maar het debat komt niet op gang.’
Demeester: ‘Dat debat was op gang, nu niet meer. De Minister President moet dit opnieuw op gang bren
gen.’
Jult: ‘De vraag blijft alleen wie moet het debat voeren?’
Kramer: ‘Landbouw is het publieke landschap geworden, dat van publiek belang is. Deze ruimte goed in
vullen is de optelsom van de verschillende deeloplossingen, maar dit kan alleen op bovenregionaal niveau.
Het moet op een hoger niveau, mits het horen van de landbouwers.’
Jult: ‘Zijn de landbouwers niet te vaak de verdedigers en ontstaat hierdoor geen vervlakking?’
Kramer: ‘Ze worden door de waarheid ingehaald.’
Van Nieuwenhuijze: ‘Het landbouwlandschap van vandaag is volledig in privébezit, dit geeft de landbou
wers een bijkomend statuut als eigenaar. Er moet gezocht worden naar een nieuwe verhouding tussen pu
bliek en privaat.’
Conclusies
Versnel sluit af met een korte opsomming van de volgens haar belangrijkste elementen die hier vandaag
aanbod gekomen zijn:
 de regionale benadering
 de leefbaarheid van de dorpen is niet opgelost door enkele bijkomende woningen te realiseren
 bereikbaarheid / toegankelijkheid van het platteland
 ruilverkaveling in Nederland heeft meer vernield dan in Vlaanderen
 een (te) abstract niveau van planning en structuurplanning
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 de administratieve grenzen komen niet overeen met de intergemeentelijke ontwikkelingsplanologie.
Het rondetafelgesprek was een uitwisseling van benaderingen, aanvoelen en aanpak. Een aantal cruciale
vragen zijn hieruit naar voor gekomen. Vragen die de probleemstelling rond het platteland scherp formule
ren. Zoals door Herman Jult is gesteld ‘dient eerst de probleemstelling duidelijk aangegeven te worden om
van daaruit te zoeken naar of te komen tot een oplossing’.
De meest pertinente vragen die uit dit gesprek naar voor kwamen, zijn:
 hoe kan de leefbaarheid van de kleine (plattelands)dorpen gegarandeerd worden, gekoppeld aan de vraag
hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen in de plattelandsregio?
 is het buitengebied de tuin of het consumptielandschap voor de stedelingen, gekoppeld aan de vraag wie
staat in voor het beheer en met welk doel? Heeft de landbouwer nog een stem nu het platteland publiek be
zit of van publiek belang geworden is?
Duidelijk is dat in beide landen nog heel wat werk aan de winkel is inzake plattelandsbeleid. Ook blijkt uit
dit gesprek dat beide landen veel van elkaar kunnen leren, ondanks het feit dat Nederland al verder is met
haar plattelandsbeleid dan Vlaanderen.
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De Steden
De poten van de tafel
Tony Van Nuffelen, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Nederland
Jetty Eugster

Maarten Kloos
Dominique Pieters

Wethouder gemeente ’sHertogenbosch, o.a ruimtelijke ordening openbare ruim
te en welstand (tafelvoorzitter)
Directeur De Principaal Projectontwikkeling / De Key Woningstichting, oud
projectdirecteur AM Wonen
Directeur Neutelings Riedijk, in Vlaanderen o.a. ontwerper woningen Gent,
MAS Antwerpen
Directeur Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM)
Criticus voor o.a. De Architect (criticus)

Vlaanderen
Jaak Brepoels
Guido Leerschool
Marc Martens
Linda Boudry
Farida O’Seery
Tony Van Nuffelen

Schepen in de stad Leuven voor o.a. grond en huisvestingsbeleid
Vlaanderen Bouwt vzw
Vlaamse Vereniging voor Planning en Ruimte vzw
Stedenbeleid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Intendant Interieur Kortrijk 2004 (criticus)
Atelier Lokale Architectuuropdrachten

Fer Felder
WillemJan Neutelings

Centrale vraag: ‘Voor de financiering van stedelijke vernieuwingsprojecten zijn diverse rijksbudgetten be
schikbaar. Niet alle gemeenten kunnen hier echter aanspraak op maken. Hoe financieren gemeenten hun
vernieuwingsprojecten?’
De over heid moet lokken
Eugster introduceert het thema en vraagt Felder om aan de hand van een concreet voorbeeld de situatie in
Nederland te schetsen.
Felder is geen voorstander van stedelijke vernieuwing die vooral afhangt van subsidies. Het is een bureau
cratisch en moeizaam traject, met te veel randvoorwaarden. Een subsidie kan wel processen op gang bren
gen, maar het potentieel van een geslaagd project is groter als het vanuit de maatschappij zelf wordt opge
start. De overheid moet vooral lokken of aanzetten tot onderhandeling met andere partijen. Stimuleren dus.
In Amsterdam is er een vernieuwingsproject waarbij 19de eeuwse arbeiderswoningen worden vernieuwd.
De woningen zijn een goed voorbeeld van de Amsterdamse School en vormen een reactie op de commerci
ele trends van hun tijd: hier kregen de arbeiders een kwalitatief onderkomen. De woningen aan de heden
daagse normen aanpassen is duur en daarom wordt ook een deel van het naastliggende havengebied ont
wikkeld. Omwille van wetten en regels is het project echter lange tijd niet van de grond geraakt. De strate
gie moest worden aangepast, omdat een groot deel van de woningen privé zijn of in het bezit van een cor
poratie kunnen andere woonvormen worden geïntroduceerd (door het samenvoegen van twee arbeidershuis
jes, door het aanpassen aan de eisen van huisvesting voor ouderen, e.d.). Zo worden de doelgroepen groter
en wordt de rentabiliteit door verkoop verhoogd. Vastgoed brengt immers veel op in Amsterdam. Uiteinde
lijk kan het project zonder verlies gerealiseerd worden en zonder subsidies. Er stelt zich nog wel één pro
bleem: een fabriek in het havengebied is tegen deze ontwikkeling. Felder besluit dat de overheidsbijdrage
niet altijd nodig is voor de realisatie van een project, maar wel kan worden aangewend voor het voorberei
dende onderzoek.
Fundamentele ver schillen
Brepoels legt uit dat dergelijke projecten in Vlaanderen bijna onmogelijk zijn, omdat er fundamentele ver
schillen zijn met Nederland. De woningcorporaties in Nederland hebben veel eigen bezit en kunnen projec
ten grootschaliger aanpakken met grotere budgetten. De verkoop van patrimonium brengt in Vlaanderen
niet zo veel op en laat niet altijd toe om projecten te financieren. Bovendien kent de verkoop van eigen be
zit in Nederland ook een teruggang, omdat er kans is op verdringing.
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Martens merkt op dat Vlaanderen niet zo veel in ‘portefeuille’ heeft. In de stad Leuven valt het nog mee,
vervolgt Brepoels: 8% van de woningen is eigendom van de overheid. Toch is de aanpak van stadsdelen er
niet hetzelfde als in Amsterdam, alleen al omwille van de schaal. In Vlaanderen is men genoodzaakt tot
meer steun van de overheid en van privépartners. Hiervoor is een goede voorbereiding de sleutel voor suc
ces: maar wat is nu een kwalitatieve publiek private samenwerking? Hierop bestaat nog geen antwoord en
de praktijk is het enige houvast. Ook remmend zijn de archaïsche structuur en instrumentarium van sommi
ge betrokken (publieke) partners. Hier is dringend hervorming nodig.
Leerschool geeft een voorbeeld van zijn samenwerking met de stad Leuven. Het stadsbestuur kocht een
klooster met omliggend park, waarin een compact woonproject kon worden gerealiseerd. ‘Vlaanderen
Bouwt’ kreeg de opdracht. Via een soort wedstrijd worden jonge en goede architecten uitgenodigd voor een
kwalitatief project met betaalbare woningen. Het gebruiksrecht is voor de aannemer, die een deel van zijn
winst door verkoop afstaat aan de organisatie van ‘Vlaanderen Bouwt’. Het is geen subsidie, maar een bij
zondere private aanpak die afwijkt van de courante praktijken. Leerschool sluit af met volgende woorden:
‘We slagen er in om ‘anders’ wonen herkenbaar te maken  wat absoluut nodig is in het verkavelde Vlaan
deren  omdat de projecten een hoge kwaliteit hebben en betaalbaar blijven.’Kloos merkt op dat Vlaanderen
ook goede architectuur heeft die niet uitsluitend gerealiseerd is met privémiddelen.
Felder geeft toe dat de Amsterdamse situatie bijzonder is omdat 60% van de woningen in het bezit zijn van
de corporaties. Toch moet gebroken worden met de klassieke subsidies en moeten de corporaties de kwali
teit kunnen bepalen. Hij vindt dat dit ook in Vlaanderen moet kunnen, zelfs voor een kleinschalig project.
Zo kan de gemeente een samenwerking aangaan met een corporatie, die dan partners zoekt. De corporatie
ontwikkelt en bezit de panden en gronden. Van Nuffelen vraagt wie de kwaliteit bepaalt en wie ze ook be
waakt? Volgens Felder moet een overeenkomst tussen de gemeente en de corporatie gesloten worden die
samen een goed trajectuitzetten. Een subsidie geeft deze garantie immers ook niet.
Integr ale benader ingen
Kloos vindt dat we moeten nagaan wat in de (nabije) toekomst kan of moet, meer nog dan ons te focussen
op vandaag of het verleden. Bovendien bestaat een stad niet alleen uit woningbouw. Hij gaat in op het
voorbeeld van Felder: de arbeiderswijk en het havengebied. Het protest van de fabriek is een kernpunt: nu
wordt heel wat tijd en geld verspild en dat had vermeden kunnen worden door een betere voorbereiding met
een lange termijn visie. Wie hoort er later niet meer te zijn: de fabriek ofde woningen? Een integrale bena
dering, die over de ‘hokjes’ heen kijkt en die rekening houdt met de compleetheid van de stad, zou wel eens
de verandering kunnen zijn die we nodig hebben om betere projecten te realiseren. Hierbij moeten we ook
clichés kunnen bespreken: ‘Je kan geen tafel bespreken zonder eerst naar de poten te kijken!’ Een partner
uit de woningbouw kijkt bijvoorbeeld niet naar de industriële ontwikkeling.
Een ander voorbeeld is de nieuwe cruiseterminal in Amsterdam, die niet werkt, omdat hij niet geschikt is
voor grote schepen. Zij is bijzonder in trek als congrescentrum. Kan niet onderzocht worden om een nieuwe
terminal elders te voorzien en de huidige infrastructuur volledig om te bouwen voor congressen? Dit vraagt
een planning op een hoger niveau. Een cliché om bedrijfsvestigingen in Nederland bespreekbaar te maken
is het ‘icoon’ van de vissersplaatsen en de bloemenveilingen. Nu liggen ze meestal verkeerd en onbereik
baar, omwille van de ontwikkelingen binnen de sector. Door de toename van de import per vliegtuig, zijn
ze misschien beter op hun plekergens in de buurt van een luchthaven. Zo kan ook een nieuwe PPS ontstaan
met een visie voor 30 à 40 jaar.
Felder zegt dat dat niet mogelijk is in Nederland.
Neutelings voegt hiertoe dat de planning uitgehold is en de stedenbouw afwachtend. Dit was ooit anders.
Meestal is het excuus: we hebben nog geen opdracht of we hebben nog geen budget. Nochtans zijn er in
strumenten om het goed te doen (zoals het bestemmingsplan), maar deze worden niet meer gebruikt. Zo is
er een tendens tot uitholling van een lange termijn visie in Nederland. De afstand tussen de planologie en
wat stedenbouw zou moeten zijn is groot. In Vlaanderen daarentegen is het ‘stadsontwerp’ geïntroduceerd,
om die barrières op te heffen.
Iedereen heeft een ander e oplossing
Boudry reageert op de bedenkingen van Kloos. In Vlaanderen stuurt de overheid nu aan op een lange ter
mijn visie door haar aanpak met ‘stedenbeleid’. Hierdoor kan misschien een attitude wijzigen. De projecten
moeten interdisciplinair zijn en met een private inbreng van ongeveer 30%. Het gebeurt dat een stad zich te
veel laat leiden door de privépartner, zonder vooraf een eigen ambitie te formuleren. Daarom is de onder
steuning met experts en een bijkomend ontwerpteam, die betaald worden en ter plekke aan het project wer
ken, interessanter dan een klassieke subsidie. Aanvankelijk wilden enkele steden deze ‘inmenging’ niet,
maar ze zijn toch overtuigd geraakt van de verbetering van hun project. Alle projecten worden opnieuw in
gediend bij de Vlaamse administratie en beoordeeld door een kwaliteitskamer. Achteraf krijgen de geselec
teerden een subsidie in twee schijven, omdat het project zich na de conceptfase meestal nog verder ontwik
kelt (en soms in de verkeerde richting).
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Brepoels beaamt dat door dit systeem de stad kansen krijgt om te leren. Door de intensieve en tijdrovende
voorbereiding van een project zoals ‘de Centrale Werkplaatsen’ (een voormalige site van de spoorweg
maatschappij) zullen er mooie sociale koopwoningen op de markt komen, maar vragen de ontwerpers meer
ereloon omdat van hen ook meer inspanningen gevraagd worden. Een oplossing voor de verouderde regel
geving en voor de gebrekkige expertise van de meeste steden is misschien een autonoom gemeentebedrijf,
dat sterker staat tegenover de privépartners. Opmerkelijk is dat je in Vlaanderen geen sociale woningbouw
kan laten realiseren door een privémaatschappij.
Eugster merkt op dat men in Nederland ook nog ‘zoekt’. Iedereen heeft een (andere) oplossing. In ’s
Hertogenbosch heeft men voor het project van de stationsomgeving eerst het huiswerk gemaakt, alvorens
de private partijen erbij te betrekken. Martens stelt vast dat in Vlaanderen nog een groeimarkt is voor socia
le huisvesting. Zijn idee is om dit deels te privatiseren en eventueel de verstarde huisvestingsmaatschappij
en af te schaffen. Bovendien ontbreekt vandaag de expertise vooral in kleine steden, die daarom juist extra
begeleiding moeten krijgen (zie ook: stedenbeleid). Het gebeurt ook dat projecten tot 30% duurder worden
met een privépartner.
Felder vindt dat je woningen conform de marktprijs moet realiseren. Een eigenaar zou de ‘goedkopere’ wo
ning als investering onmiddellijk kunnen verkopen tegen de reële prijs.
Boudry merkt op dat een samenwerking meestal uitdraait op een ‘last’ voor de publieke partner en een
‘lust’ voor de privé. Deze laatste neemt niet altijd zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Martens voegt hieraan toe dat een promotor (projectontwikkelaar) geen interesse heeft in het publieke do
mein.
Monopolie
Eugster vraagt: “Als die nieuwe situaties zich voordoen in de praktijk, hoe ga je daar dan in Vlaanderen
mee om?”
Boudry vindt dat ‘lokaal werken’ een verschillende aanpak vereist per plek of per stad. Wat soms ‘kommer
en kwel’ lijkt, kan juist interessant worden met een goed traject.
Brepoels beschrijft dat een situatie als een communicerend vat tussen kost en opbrengst niet bestaat in
Vlaanderen. Een deel van de bevolking kan immers de prijzen van de privémarkt niet aan en het aandeel
van de overheden is niet groot genoeg om die markt te beïnvloeden.
Fer Felder stuurt aan op meer communicatie met de private partijen. Er moeten duidelijke afspraken ge
maakt worden tussen de partners: wie mag of moet wat (niet) doen? wie verdient hoeveel?
WillemJan Neutelings verklaart dat het wat makkelijker is in Nederland omdat er zoveel gekocht wordt.
Goede deals sluiten is zo veel makkelijker. Steden hebben  zoals reeds opgemerkt  veel in eigendom of
erfpacht en kunnen makkelijker controle houden.
Felder vindt dat overheden zich ervan moeten bewust zijn dat ze ook iets te zeggen hebben over particuliere
gronden door middel van vergunningen. Neutelings stelt vast dan in Nederland een monopolie ontstaan is
binnen de privésector, waardoor te veel onderlinge afspraken gemaakt worden. In Vlaanderen blijft de si
tuatie meer versnipperd, met vele ‘kleine’ partners. Felder zou het appreciëren als een middenweg gevon
den kan worden.
Eugster vraagt zich af of Nederland wel zo ‘generalistisch’ werkt? Er zijn toch voorbelden van een gediffe
rentieerde regionale aanpak.
We moeten niet altijd ter ugkijken
Kloos vindt het project van het Vlaamse ‘stedenbeleid’ interessant, omdat projecten op lange termijn en
over de disciplines heen worden gepland. In Nederland zou Architectuur Lokaal aanbevelingen kunnen
doen. Hierbij kunnen we misschien iets van elkaar leren. Leerschool ergert zich omdat er nog altijd geen
beleid voor steden bestaat: ‘Een gratis stadsplan is nog geen garantie voor de uitvoering ervan! De typische
Vlaamse lintbebouwingen, verkavelingen, winkelcentra ontwikkelen zich gewoon verder.’
Boudry omschrijft dit als een verouderd cliché. ‘We hadden een verschrikkelijke ruimtelijke ordening. Er is
toch al één en ander veranderd, maar je hebt natuurlijk te kampen met wat vroeger toegelaten is.’
O’Seery sluit zich hierbij aan en vindt dat je moet kijken naar de dynamiek die er nu is.
Boudry gaat verder door te verwijzen naar de website van ‘stedenbeleid’ waar voorbeelden te vinden zijn
van een integrale aanpak.
Martens voegt hieraan toe dat verschillende mensen bezig zijn met de toekomst: het debat kan en moet zelfs
gevoerd worden. Jetty Eugster wil wel weten wat zo’n ‘integrale’ aanpak in Vlaanderen betekent. Is er dan
ook inspraak van burgers of gebruikers?
Boudry antwoordt dat er op het vlak van inspraak de meeste steden het niet goed doen. In Vlaanderen be
staat nog geen inspraakcultuur. Kloos ziet ‘transparantie’ als de kern van de zaak. Dit betekent niet dat het
traject langer moet duren, maar dat je een houding aanneemt.
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Jaak Brepoels wil tot slot ook nog benadrukken dat er niet een te negatief beeld moet worden geschetst.
‘We mogen toch wel positief zijn over wat de laatste tijd gebeurt en over wat opgestart is. We zijn er nog
niet, maar daarom zijn we niet slecht bezig!’
Eugster vat de discussie als volgt samen: ‘Er kan nog veel gebeuren, maar we moeten niet altijd terugkijken
naar het verleden. Een continue evaluatie zet aan tot discussie, leren en ontwikkelen. Samen kunnen we een
dynamiek ontwikkelen!’
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Het Erfgoed
Dingen die we leuk vinden
J etse Oosterbaan Martinius, Architectuur Lokaal (NL), verslag
Vlaanderen
Jan Bruggemans
Ludo Collin
Raf Coussee
Jo Lefebure
Frans Peeters

Hoofddocent aan het St. Lucas Instituut, alwaar hij het St. Lucas
archief heeft opgezet. Bruggemans is van oorsprong architect (criticus)
Staatssecretaris cultuur van het Bisdom Gent, betrokken bij kerkelijk onroerend
goed en bij de herbestemming van kloosters en kerken.
Architect bij Coussee en Gorissen, Gent. Hij is via overheid en private opdracht
gevers vaak betrokken bij monumentale projecten.
Sinds 25 jaar als architect werkzaam bij de gemeente Gent, sinds 2004 in dienst
bij de Monumentenzorg (tafelvoorzitter ).
Burgemeester gemeente Geel

Nederland
Aaron Betsky

Directeur van het Nederlands Architectuurinstituut; verantwoordelijk voor het
behouden en ontsluiten van de rijkscollecties architectuur.
Jaap Huisman
Criticus bij o.a. SMAAK, Vrij Nederland (criticus).
Wessel de Jonge
Architect Wessel de Jonge Architecten.
Ger van den Oetelaar
Wethouder gemeente Boxtel, o.a. ruimtelijk beleid, cultuurhistorie, monumenten
en toerisme Oetelaar heeft veel ervaring met beleid over en behoud van erfgoed.
Ook hij ziet in erfgoed een kans, waarbij het erom gaat de positieve punten te
versterken.
Jetse Oosterbaan Martinius Projectleider bij Architectuur Lokaal
Remko Overdam
Projectmanager bij de renovatie van de Van Nelle Ontwerpfabriek, opdrachtge
ver namens Volker Wessels.

Lefebure opent het gesprek met de vraag naar de betrokkenheid van partijen bij het erfgoed, en naar de ac
tuele houding ten opzichte van erfgoed. Waarin liggen de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen?
Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat er in Nederland 55.000 wettelijk beschermde monumenten staan, ter
wijl dat er in Vlaanderen maar ongeveer 9.000 zijn? Misschien ligt het antwoord op die vraag in het feit
dat de monumentenwet in Nederland al langer bestaat, namelijk vanaf 1963 en in België vanaf de jaren ze
ventig. Daarvoor bestond er in Nederland de Raad voor de Monumentenzorg. Daarnaast is het zo dat Bel
gen veel vaker zelf een huis laten bouwen en er dus ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Daardoor is over
heidsbemoeienis minder urgent.
Collectieve herinneringen?
Bruggemans vindt dat alle partijen zich in het architectuur en monumentendebat zouden moeten mengen.
Peeters vindt dat het erfgoed teveel als dwang wordt gezien, terwijl het eigenlijk een grote kans is. Ontwik
kelaars hebben in het verleden teveel gesloopt zonder aandacht voor het erfgoed. Peeters noemt zichzelf
geen kenner, maar wil wel graag ‘hoeder’ van erfgoed zijn. Dat is wel lastig op lokaal niveau: steun van de
Vlaams Bouwmeester is daarom erg belangrijk
De Jonge was betrokken bij de renovatie van de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Volgens hem kan
de verantwoordelijkheid voor de monumentenzorg goed bij marktpartijen liggen. In dit geval werd gezocht
naar de ideale combinatie van ‘kunst, cultuur en commercie’, waarbij de onderwerpen elkaar niet uitsloten,
maar juist versterkten. Overdam vindt het een geslaagd voorbeeld van publiekprivate samenwerking.
Betsky heeft een ambivalente houding ten opzichte van het erfgoed en verduidelijkt dat in twee aantal stel
lingen: (1) erfgoed is altijd gekoppeld aan nostalgie, dat is geen goede zaak, en (2) steden zijn progressief,
dat betekent dat er ook gesloopt moet worden. Monumenten houden nieuwe ontwikkelingen tegen. Hij zegt
dat het sanatorium Zonnestraal van de architect Duiker in Hilversum gesloopt zou moeten worden, omdat
het wel mooi, maar nutteloos is. Huisman is het hiermee gedeeltelijk wel eens, hij vindt het jammer dat
sommige delen van steden ‘op slot’ gaan, omdat er dan niets meer kan veranderen. Lefebure merkt op dat
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sloop ook in de lijn van de architect zou liggen, maar toch is hij blij dat dat niet is gebeurd. Het is namelijk
meer dan een toeristische attractie, het gaat ook om de eigen geschiedenis en collectieve herinneringen.
Betsky is het daar niet helemaal mee eens. Hij vraagt zich af of mensen die geschiedenis kunnen zien door
naar de gebouwen te kijken, en vindt het idee van collectieve herinneringen al helemaal vergezocht. Toch is
er volgens Lefebure behoefte aan iets dat je herkent.
Tr ansfor matie en r estaur atie
Het grootste deel van de discussie gaat vervolgens over functies en functieverandering van monumentale
gebouwen. Het gezelschap vraagt zich af of restauratie van verouderde gebouwen mogelijk is zonder de
functie te veranderen. Die transformatie van functies is niet altijd even wenselijk. Lefebure ziet bijvoor
beeld liever niet dat bijvoorbeeld een kerk van functie verandert wanneer de binnenkant ervan geheel wordt
verbouwd en alleen de schil overblijft.
Oorspronkelijke functies van inmiddels verouderde gebouwen zijn altijd belangrijk in geval van renovatie
en transformatie. Architecten zouden zich bijvoorbeeld altijd moeten verdiepen in de oude situatie, wanneer
ze een dergelijke opdracht krijgen. Helaas gebeurt dat niet altijd. Bruggemans ziet daarnaast dat nieuwbouw
onder architecten een hogere status heeft dan restauratie. Volgens hem zouden architecten degelijk moeten
worden opgeleid om ook restauratieprojecten te kunnen doen, omdat daar een grote opgave ligt.
Het blijft volgens de deelnemers een interessante vraag hoe omgegaan moet worden met verouderde pan
den. In feite zijn er twee mogelijkheden voor restauratieprojecten: (1) eerst restauratie, dan functiebepaling,
of (2) eerst functiebepaling, dan restauratie
In de discussie over herbestemming en functies van oude gebouwen zijn de Nederlanders verbaasd over het
grote verschil in Vlaanderen tussen katholieke en protestantse kerken. Katholieke kerken zijn een ‘huis van
God’ en krijgen nooit een andere bestemming, terwijl protestantse kerken van de gemeente zijn en wel in
aanmerking komen voor herbestemming.
Lefebure stelt dat monumenten niet beschouwd moeten worden als ‘culturele leegte’. Monumenten zouden
dan ook niet behouden moeten worden wanneer ze geen functie meer hebben. Aan de andere kant moeten
gebouwen ook weer niet zomaar gesloopt worden: ‘Wees voorzichtig met sloop, misschien dient zich over
vijf jaar wel een passende invulling aan’, aldus Lefebure. Het probleem daarvan is wel dat leegstand geld
kost en niemand bereid is daarvoor te gaan betalen.
Conclusie
Lefebure constateert dat de Monumentenzorg nog te veel als probleem wordt gezien. Dat is raar, ‘want het
gaat om dingen die we leuk vinden’, aldus Lefebure en hij stelt voor het begrip Monumentenzorg te schrap
pen. De term ‘zorg’ is niet gelukkig, het doet veronderstellen dat monumenten ziek en zielig zijn, terwijl we
ze als een cadeau zouden moeten zien.
Monumentenzorg zou volgens Lefebure niet in een unicum moeten opereren, maar dient zich bezig te hou
den met vier pijlers: stedenbouw, ruimtelijke ordening, nieuwe architectuur en economie. Er moet daarom
een regiegroep in het leven worden geroepen die bestaat uit vertegenwoordigers uit de overheid, geïnspi
reerde en gekwalificeerde architecten en goede projectontwikkelaars die zich bewust zijn van het belang
van erfgoed. De partijen moeten vervolgens geen muren om zich heen bouwen, maar elkaars rol erkennen
om de waarde ervan te bepalen. Deze wisselwerking en grensoverschrijding komt momenteel onvoldoende
tot stand, terwijl dat wel van belang is.

30

Panorama NL<>VL

De Zorg
De over maat als oplossing
Wim Tielemans, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Nederland
Sjoerd Cusveller
Margreet Duinker
Peter Jansen
Barend Staal
Johan Strik
Heleen Wüst

Stedenbouwkundige s@m stedebouw architectuur management
Architect directeur Duinker Van der Torre
Beleidsmedewerker Aedes (criticus)
Directeur Medisch Centrum Zuid Rotterdam, exdirecteur Delta Psychiatrisch
Ziekenhuis, Poortugal, Rotterdam
Wethouder gemeente Woerden, ouddirecteur Woonzorg Nederland (tafelvoor
zitter )
Directeur Vivium Zorggroep, De Bolder in Huizen

Vlaanderen
Vera Van der Borgt
Peter Degadt

Voorzitter OCMW stad Aalst
Voorzitter Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzienin
gen
Stefan Van Garsse
ArtsInspecteur Verzorginstellingen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Raf De Saeger
Architectingenieur (criticus)
Henk De Smet
Architect
Wim Tielemans
Atelier Lokale Architectuuropdrachten
Christiane Vandenheede Directeur rust en verzorgingstehuis vzw Home Vijvens
Dagvoorzitter Wivina Demeester schuift aan.

De wereld van de zorg wordt geconfronteerd met nieuwe tendensen en staat voor grote veranderingen al
was het maar door de toenemende vergrijzing van de bevolking. Welke gevolgen heeft dit voor de op
drachtgever en het opdrachtgeverschap? Welke valkuilen zijn er en welke ideeën komen op? Iedere deel
nemer schets een situatie en poneert een stelling.
Complexiteit
Duinker stelt dat opdrachtgevers  en ook ontwerpers  beginnen aan een lang proces, maar nooit weten
waar het gaat eindigen. Elke nieuwe opdracht is altijd opnieuw een avontuur en het resultaat staat nooit
vooraf vast.
Jansen merkt op dat de woonbehoeften van toch zeer verschillende leeftijdscategorieën eigenlijk heel uni
form zijn. De vroegere ‘nul treden woningen’ zijn ook geschikt voor jonge gezinnen. Iedereen wil toch
dicht bij de bushalte en de buurtwinkel wonen, en ouderen willen best wel eens een trapje oplopen.
Vandenheede stelt dat het grootste probleem voor opdrachtgevers vandaag is dat zij de talrijke wensen, di
verse woonvormen en de tevredenheid van bewoners moeten trachten te combineren met de financiële
haalbaarheid.
Van der Borgt vraagt zich af hoe we het allemaal betaalbaar houden, rekening houdend met de Europese
richtlijnen tegen 2010. Zo zal iedere kamer in de ouderzorg een aparte sanitaire ruimte moeten hebben. Te
gelijk is er een tendens om het aanbod te diversifiëren, grote kamers, kleine kamers, meer luxueus, dagop
vang, kortverblijf, enz. Hoe blijft het betaalbaar voor de instelling maar ook voor de bewoners?
Wüst stelt dat het zeer moeilijk is om het geslotene van een instelling te combineren met de doelstelling om
nog deel uit te maken van de gemeenschap. Een complex openstellen door een buurtwinkeltje, een restau
rant voor de buurt enz te installeren is misschien wel een goed theoretisch concept, maar haar ervaring leert
dat het niet werkt! Een visie, die niet alleen leuk is, maar ook nog werkt als alles gebouwd is, blijft een
aartsmoeilijke taak.
Van Garsse merkt op dat de zorgverstrekker in Nederland heel erg gestuurd wordt door de overheid, via het
Bouwcollege, en dat in België de verantwoordelijkheid ligt bij de instellingen zelf. ‘We moeten werken aan
een gezond evenwicht. Zeker is wel dat er steeds meer wetten, regels, normen, eisen opduiken waaraan een
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zorginstellingen moet voldoen. Dit gaat met zo’n snelheid en hierdoor moet er telkens zo zwaar geïnves
teerd worden, dat de vraag is hoe we dit kunnen blijven betalen.’
De Smet poneert dat de minste fout die je maakt als ontwerper grote gevolgen kan hebben. De ontwerper
zou daarom in de huid moeten kruipen van de zorgbehoevende. De zorgverstrekker moet de zorgvraag zéér
goed formuleren naar de architect toe. Bovendien stelt hij dat de zorg(infrastructuur) in Vlaanderen op dit
ogenblik ontoelaatbaar slecht is.
De Saeger stelt dat het organigram voor een zorginstelling ondertussen wel bekend is. Het centraal bestuur
moet dergelijke organigrammen verbeteren en aanreiken aan de ontwerpers. De architecten hebben de taak
om aan dit organigram een ziel te geven, vanuit een grote persoonlijke inleving. De architect mag nooit uit
het oog verliezen dat er in een zorginstelling gewoond en gewerkt wordt. Een zorginstelling is dus een vol
waardige leefomgeving. De ontwerper moet aandacht hebben voor het existentiële.
Cusveller stelt dat het bouwen van een organigram geen architectuur oplevert. We moeten ons afvragen wat
de verhouding moet zijn van een zorginstelling met de rest van de wereld. Hoe maak je duidelijk aan de
buurt dat ook zij welkom zijn in het buurtcafé van de zorginstelling? Er zijn vele architectonische vragen
waarop een breed scala van oplossingen mogelijk is. Dat is de reden waarom je een architectuurprijsvraag
moet uitschrijven!’
Staal is bezig een zorgstad te bouwen. Er is het kernziekenhuis (basiszorg en psychiatrie) met daarbij een
zorghotel en commerciële voorzieningen, die langzaam overgaat in de wereld van de gezonde mens. De zo
ne daartussen, de rietkraag, is de mooiste zone. Het is een wereld van diversiteit waar architecten zich mee
moeten bezig houden. De ontmoeting tussen kerngebouwen en omgeving is de nieuwe ontwerpopgave van
de toekomst.
Demeester vindt dat de opdrachtgever heel precies moet formuleren, maar niet op de stoel mag gaan zitten
van de architect. De opdrachtgever moet het woonwensenonderzoek vertalen in een tekst, die vertaald
wordt door een architect. De overheid moet de coach zijn van de bouwheer. Bovendien stelt De Meester dat
contact leggen met de gemeenschap geen eenmalige ontwerpdaad is, maar het resultaat van jaren hard wer
ken om bruggen te slaan naar de buitenwereld.
Strik zegt dat er hele dure en veel goedkopere casco’s bestaan. Flexibiliteit is een toverwoord inzake de be
taalbaarheid voor de patrimoniumbezitter. De inrichting daarentegen mag best modieus zijn om het leefkli
maat te verbeteren. Laten we onze gebouwen met smaak inrichten, met kleur in het interieur, een open
haard, een Belgisch café. Vroeger was het te dikwijls een doodse boel, nu mag het levendig en gezellig zijn.
Wonen in zor gsettings
Uit de stellingen filtert de voorzitter twee cruciale thema: de rol van de opdrachtgever en de flexibiliteit.
De opdrachtgeverrol bestaat uit het formuleren van de vraag, de confrontatie aangaan met de overheid en
het Bouwcollege. Deze rol van opdrachtgever moet je leren. Het kan gebeuren dat de opdrachtgever contro
le over zijn zaak verliest. De opdrachtgevers tevens zorgverstrekkers zullen de dialoog moeten aangaan met
de (subsidiërende) overheid. Alweer een harde confrontatie, die voelbaar is in de portemonnee, want de
zorginstelling wil eigenlijk wel mensen met nood aan lichte zorg aantrekken. Die beuren de zaak tenminste
nog wat op. Ze brengen levendigheid en een mix in de instellingen voor zeer zware (ouderen)zorg die nu
nog intramuraal moet blijven. Op dit ogenblik moeten we zeggen ‘excuseer, we verdienen niet genoeg aan
u’ (Vandenheede). Nochtans zijn die mensen dikwijls eenzaam, zijn ze lichtjes dementerend en verdienen
ze mantelzorg. Hoeveel vierkante meters gaan we ze geven en wat mag dat kosten? ‘Mag ik ook wat meer
betalen voor wonen?’ (Vandenheede) is een terechte vraag van ouderen die van de standaardzorg willen
profiteren, maar ook iets luxueuzer willen wonen. Een gelijke zorg voor iedereen en diverse woonmilieus is
het uitgangspunt voor solidariteit.
Het wonen in zorgsettings is nu vrij duur en is voor een geprivilegieerde groep alleen weggelegd. Daarom
zou er ook gepleit kunnen worden om de dure zorg te ontkoppelen (zie kernziekenhuis gedachte). Vanaf het
ogenblik dat je iets beter bent, schuif je door naar goedkopere accommodatie, kort bij de zorg dus.
Anderzijds is er ook een groep ouderen met geld die wel in een groep willen gaan wonen. De woningbouw
moet ook toegankelijk zijn voor deze groep. In elk woningbouwproject moeten enkele appartementen zijn
die makkelijk toegankelijk zijn, ook al worden ze nu zo niet gebruikt.
Vele opdrachtgevers willen tegenwoordig huiselijker gaan bouwen. Dus meer en meer moet de zorgver
strekker ook een visie vormen over huisvesting, een taak die hij vroeger niet had. Nadenken over huisves
ting is veel ingewikkelder en ligt gevoelig. Daarom zou er gecoacht moeten worden. Zo kunnen ook klein
schalige initiatieven genieten van heel wat deskundigheid. Het is dus een pleidooi voor een coachende
overheid, die de knowhow van een heel bouwproces aan zorgverstrekkers kan aanbieden. Architectenbu
reaus hebben ook veel ervaring, dus een alternatief kan zijn dat architectenbureaus met ‘woonervaring’ in
de fase van de projectdefinitie samen rond de tafel gaan zitten met de opdrachtgever.
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Afschr ijven op langer e ter mijn
Flexibiliteit is het toverwoord inzake aanpasbaarheid op lange termijn en dus inzake betaalbaarheid. Stem
men we dan het ontwerp niet langer meer af op de zorgvraag? Hoe specifiek moeten we nog bouwen?
Vroeger was er sprake van functiebundeling in de ziekenhuizen,maar op het ogenblik dat een afdeling be
gon te groeien stond de instelling voor énorme kosten. Daarom is het beter nieuwe, lossere, opdelingen te
maken, zoals kenniscentra, spreekuurcentra enz. Bovendien bouwen we dan ook niet meer op de maat van
toestellen of afdelingen, maar met een 7,20m systeem over het gehele gebouw. ‘Binnenkort komt er immers
concurrentie en dat is de beste drive om kosten te gaan besparen’ (Staal)
Kost duurzaam bouwen dan niet meer? Ja en nee. Het begin is duurder, maar we moeten de verschillende
gedeelten anders gaan afschrijven in de boekhouding. 120 jaar voor het casco, gevels over 30 jaar. ‘Een
verouderd markttechnisch gebouw, is soms niet technisch afgeschreven, het huis is niet afgeschreven, maar
niemand wil er nog in.’ (Strik) Daarom, bouw het zo gewoon mogelijk en nog zo’n vuistregel, ‘hoe functie
specifieker, hoe duurder‘ (Strik).
De drang naar flexibiliteit is er niet alleen in de zorg, het is zeer algemeen in de bouwopgave! Meervoudig
gebruik van ruimtes staat dus centraal. Maar als leek heb ik het gevoel dat er geen enkel karakter zit in een
flexibel gebouw. De ziel is eruit: (Wüst) ‘Wil je wonen voor het woonplezier of wil je speculeren? Mis
schien moeten mensen zich wel aanpassen aan de specificiteit van een gebouw. ‘Ik heb me aangepast aan
de boerderij waar ik nu in woon!’ (Wüst) of ‘de boerderij is flexibel, want het was vroeger een bedrijf’
(Strik). Overmaat is dus de oplossing voor flexibel bouwen.
Conclusies
Er zijn heel wat ‘incidentele opdrachtgevers‘ in de zorg die een coach kunnen gebruiken. Zij moeten ge
coacht worden, bijvoorbeeld door de overheid. De Nederlanders hebben daar al ervaring mee en zetten zich
af tegen te veel overheidsbemoeienis. Wie dan ook, de coach moet de knowhow centraliseren en steeds op
drachtgevers stimuleren om het organigram tot architectuur te verheffen.
Een laatste besluit is dat de zorg veel onzichtbaarder aan het worden is. Zorginstellingen willen minder her
kenbaar zijn. In ieder geval moet met een grotere groep gecommuniceerd worden dan alleen met de op
drachtgever en de ontwerper.
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De Ontwikkeling
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PPS en Europese Aanbestedingen en ontwikkelingsplanologie zijn aan verandering onderhevig. Gebiedsge
richte aanpak en hervormingen in de aanbestedingsprocedures leiden tot schaalvergroting van de opdrach
ten. Wat betekent dat voor de kleine bureaus?
Gebiedsontwikkeling ver sus geïsoleer de pr ojecten
Nadat een ieder zich heeft voorgesteld, stelt De Ceukelaire dat in Nederland publiekprivate samenwerking
(PPS) niet meer weg te denken is. In Vlaanderen is PPS pas de laatste twee jaar een hype. Inmiddels is er
een kenniscentrum opgericht, maar de lagere overheden zijn nog zoekende, aldus De Ceukelaire. Gaat het
in Nederland vaak om gebiedsontwikkeling (met grote ontwikkelaars en grote architectuurbureaus), in
Vlaanderen gaat het nog steeds om geïsoleerde projecten als bibliotheken en gemeentehuizen. De Ceukelai
re vraagt zich af hoe kwaliteit op grote schaal nog te garanderen valt?
Baas noemt, als oudburgemeester van Wieringen, het ambitieuze plan voor het Wieringerrandmeer, waar
vanwege de financiering en ‘om de snelheid er in te brengen’ gekozen is voor een ontwikkelcompetitie. Om
de kwaliteit te bewaken moet je, naar zijn mening, zicht hebben op het eindresultaat. Gezien de lange loop
duur  het duurt nog minstens twintig jaar voordat het plan is uitgevoerd  is een nieuwe ‘partij’ (bestaande
uit onder meer de ontwikkelaar en de gemeente Wieringen) opgericht om het project te begeleiden en de
kwaliteit (blijvend) te bewaken.
Vermeersch ziet een groot, historisch gegroeid, verschil tussen Nederland en Vlaanderen. Nederland is naar
zijn mening gewend aan de grote schaal en heeft daarvoor ook betere planningsinstrumenten. Dit heeft vol
gens Bakker te maken met de noodzaak zich tegen het water te beschermen; iets dat in Vlaanderen ontbrak.
Vermeersch is van mening dat kwaliteit op grote schaal moeilijk te bewaken is. Vlaanderen is volgens hem
nog niet ‘rijp’: ‘Ons bestuur is niet zo sterk als de privé partners.’
‘In Nederland zijn overheid en marktpartijen aan elkaar gewaagd’, aldus Bakker. Marktpartijen begrijpen
heel goed dat ze kwaliteit moeten leveren. In zijn algemeenheid kun je stellen dat Nederland kundige
marktpartijen heeft.
De Ceukelaire is het niet helemaal eens met Vermeersch. Hij begrijpt dat de kleine steden het inhoudelijk
misschien nog niet aan kunnen, maar Antwerpen is toch een ander verhaal.
Boumans geeft aan dat Antwerpen samenwerkt met marktpartijen, maar dat het plaatselijk bestuur geen
knowhow van de structuur heeft. Het groeiproces is nog volop bezig.
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Eisen en ver wachtingen
De Ceukelaire kaart vervolgens het niet reële verwachtingspatroon van de opdrachtgever aan, en de onrea
listische eisen die worden gesteld.
Van der Gijp wijst op het belang van het vroegtijdig inschakelen van marktpartijen. Hierdoor kunnen ge
meentelijke verwachtingen worden bijgesteld. In Nederland kan dit vrij makkelijk en zonder verplichtingen.
Vaak wordt al helemaal aan het begin van het proces met een aantal marktpartijen oriënterende vrijblijven
de gesprekken gevoerd, aldus Van der Gijp.
De Ceukelaire wijst er op dat dit in Vlaanderen niet mogelijk is. Louis Vanvelthoven vraagt zich af hoe
Nederland ervoor zorgt dat de kwaliteit goed is, dat de financiën op orde zijn en dat de markt krijgt wat ze
wil. Welke garanties worden ingebouwd? Vertrouwen is in dit proces naar zijn mening heel belangrijk.
Jansen wijst op een belangrijke lacune in Nederland. Gemeenten worden door het rijk verantwoordelijk ge
steld voor zaken waarvoor de instrumenten (menskracht) ontbreken. Zo is de gemeente Zwolle in de Nota
Ruimte aangewezen als belangrijk scharnierpunt, maar er werkt nog maar één stedenbouwkundige.
Het kiezen van een ontwikkelaar (op basis van vertrouwen, competitie, kwaliteit) is volgens Bakker de eer
ste belangrijke stap. Initiatief nemen kan in Nederland niet zonder markt, aldus Bakker.
Boumans vraagt zich vervolgens af wat een goede marktpartij is. Vertrouwen groeit naar zijn mening door
ervaring.
De juiste per sonen
De Vries wil het beeld ‘dat het in Nederland goed gaat’ nuanceren. Hij noemt hierbij de verscheidende ach
tergronden. Nederland had na de Tweede Wereldoorlog 10 miljoen inwoners en heeft er nu 16 miljoen.
Vlaanderen telde na de Tweede Wereldoorlog 9 miljoen en nu 10 miljoen. Daarnaast lag Nederland na de
oorlog veel meer in puin. Dat Nederland met publiek private samenwerking iets verder is, is naar zijn me
ning pas iets van de laatste jaren. Het leerproces is nog volop gaande. ‘En niet alle Nederlandse gemeenten
zijn tevreden, ook hier wordt nog veel geklaagd’, aldus De Vries.
Baas reageert op Jansen. Hij stelt dat aangezien provincies en gemeenten niet dagelijks geconfronteerd
worden met grote stedelijke opgaven, de benodigde kennis naar zijn mening ook niet altijd meer voorhan
den is. Het inschakelen van de juiste personen is erg belangrijk. Voor het Wieringerrandmeer is door de
provincie kennis van buitenaf ingehuurd.
Vermeersch wijst er op dat stedenbouwkundigen in dienst van gemeenten in Vlaanderen niet inhoudelijk,
maar administratief de opgaven benaderen. Ten tweede kaart hij de vraag aan wie er eerst komt: de planner
of de ontwikkelaar? En tot slot wijst hij op de mate van vrijheid voor ontwikkelaars. Deze is volgens Ver
meersch niet overal hetzelfde. De overheid moet weten wat zij wil en dit duidelijk kunnen aangeven, aldus
Vermeersch.
Van der Gijp is het met dit laatste punt eens en stelt dat de overheid moet kiezen voor een aantal structurele
elementen, maar niet op detailniveau moet willen sturen. De overheid moet heldere kaders stellen en vooral
een visie hebben.
Volgens De Vries stuit je hier op een cultuurverschil. Vlaanderen heeft een traditie met het werken met va
ge kaders. Bakker is van mening dat het ook te maken heeft met strategie.
De locatie
De Ceukelaire vraagt zich af hoe fijnmazig de overheid mag zijn.Volgens Borret is de mate van detaillering
afhankelijk van het probleem. Er zijn voorbeelden (te denken valt aan erg ‘gevoelige’ gebieden) waar je als
overheid op detailniveau alles moet vastleggen en niet te flexibel moet zijn.
Vanvelthoven is van mening dat daar in Vlaanderen oog voor is. Bestuurders hebben naar zijn idee liever
een bepaalde vorm van flexibiliteit. Het toelaten van creativiteit ziet hij in veel plannen terug. Wat hij graag
van de Nederlandse deelnemers zou weten is wanneer men naar de markt stapt en wanneer naar de archi
tect. ‘Laat men eerst de architect een ontwerp maken waarmee men vervolgens naar de markt stapt?’
Jansen legt uit dat in Nederland de ontwikkelingscompetitie (waarbij ontwikkelaar en architect samen een
plan/ontwerp maken) als selectieprocedure in ontwikkeling is. Sinds 2001 wordt hiermee gewerkt. Voor die
tijd was er geen ‘relatie’ tussen ontwikkelaar en architect die gebaseerd was op een algemeen geaccepteerde
consensus. Belangrijk is ook hier weer dat je als opdrachtgever in het voortraject heel helder moet zijn. Jan
sen geeft aan dat de plannen bij een ontwikkelingscompetitie worden beoordeeld door een externe beoorde
lingscommissies.14
De Ceukelaire wil weten of je dan ook zoekt naar kwaliteit. Bakker geeft aan dat je eerst een plan op hoofd
lijnen moet hebben, een visie, een masterplan, en dat je daarna als opdrachtgever iets zeggen moet over de
financiën (je moet ook hier een visie over hebben; wil je winst maken, quitte spelen), en tot slot moet de
opdrachtgever bedenken hoe hij het proces wil inrichten. ‘Eerst je huiswerk doen voordat je een architect
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uitnodigt’, is haar devies. Voor het kiezen van een architect zijn er vervolgens verschillende methoden:
ontwikkelingscompetities, tendering.
Borret vraagt zich af of dat ook voor Europese aanbestedingen geldt. Volgens Boumans is de keuze via ten
dering in Vlaanderen niet mogelijk. De ontwikkelaar die niet wordt uitgenodigd zal gelijk naar de Raad van
State gaan.
Met de stelling van De Ceukelaire dat elke stad of gemeentebestuur eerst moet kijken naar de kwaliteit van
het gebied (en dit moet vastleggen) is iedereen het eens.
Publieke r uimte
Volgens Paul Deroose is er in Vlaanderen gebrek aan weerstand. Hij kent geen voorbeelden in Vlaanderen
die niet drastisch moeten worden ingetoomd. Gemeenten zijn volgens hem overbelast, zowel voor de reali
satie als voor het onderhoud. Van der Gijp geeft aan dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor
het (beheer van het) openbaar gebied. De openbare gebieden worden na ontwikkeling teruggegeven aan de
(gemeentelijke) overheid. In Nederland heeft het rijk grote invloed op de inrichting van het openbaar ge
bied.
De Ceukelaire is benieuwd naar de meerwaarde hiervan voor een gemeente: ‘Eerst geef je het weg, vervol
gens krijg je het voor beheer weer terug.’ Volgens Bakker is de winst dat je iets meer krijgt.
Deroose wijst op het verschil tussen de wensen van particulieren en de visie van de overheid. Hij kent ver
schillende initiatieven die bijvoorbeeld geen rekening houden met de verkeersoverlast. Bakker wijst ook
hier weer op het belang van het hebben van een visie.
Dit is volgens Deroose nou juist het probleem: een visie ontbreekt in veel gevallen.
In het kader van de openbare ruimte wijst De Vries er op dat Nederlandse gemeenten vooral in multifuncti
oneel gebied aandacht besteden aan de openbare ruimte. Bij vele bedrijventerreinen is het ondergeschoven
kindje.
Borret is optimistisch over de ontwikkelaars in Vlaanderen. Hij ziet een kentering in het denken: zeker circa
tien ontwikkellaars denken volgens hem na over de lange termijn. Zij willen kwaliteit leveren en halen
hiervoor ook know how binnen. Afgestudeerde architecten gaan ook steeds meer bij ontwikkelaars aan de
slag. Een ontwikkeling die volgens Borret vroeger uit den boze was. Deroose ziet ook ‘goede’ ontwikke
laars, maar voor het gros is het volgens hem te verleidelijk ‘om geld te verdienen’.
Vermeersch noemt het onderscheid tussen droom en werkelijkheid. Hij stelt dat ‘iedereen het verleden al
tijd beter vindt. Maar de stad moet zich aanpassen, het is geen museum; de stad leeft, een stad bouwt.’ Ge
meenten moeten niet te veel historiserend zijn, is zijn motto.
Toevalligheden?
Volgens De Ceukelaire is er veel verschil tussen de bouwheren in de benadering van projecten die moeten
worden ontwikkeld. Door de complexe administratie en verantwoordelijkheden loopt het soms zeer traag,
soms kunnen snelle beslissingen door bestuurders genomen worden en sommigen starten met nieuwe initia
tieven, zoals AG Vespa, om dossiers een nieuwe dynamiek en stimulans te geven. Soms om hun bestaande
en andere logge diensten te omzeilen. Vanvelthoven is van oordeel dat steden en gemeenten beter worden
bestuurd dan op provinciaal en regionaal niveau. Volgens hem duurt onteigening vaak te lang. Naast het
hebben van een prachtige visie moeten er ook instrumenten voor handen zijn, aldus Vanvelthoven. Hij pleit
er dan ook voor om gemeenten instrumenten te geven
Baas noemt het Nederlandse voorkeursrecht voor gemeenten bij de aankoop van gronden.
Deroose wijst er op dat dit in Vlaanderen ook bestaat, maar dat het niet gebeurt.
Volgens Jansen hebben de publieke partijen niet altijd genoeg instrumenten om een evenwaardige partner te
kunnen zijn. Zij is benieuwd naar de rol van het Team Vlaams Bouwmeester bij de ontwikkelingen. Vol
gens De Ceukelaire wordt via omwegen naar oplossingen gezocht. De Vries wijst er op dat de Vlaamse
overheid niet als ontwikkelaar kan optreden. Volgens Jansen is er in Vlaanderen een andere situatie met lo
kale betrokkenen.
De Vries wijst er op dat de ‘sterkte’ van een bestuur afhankelijk is van de kwaliteit van de mensen die er
werken. Borret noemt hier de ontwikkelingen in de stad Leuven, die vooral toe te schrijven zijn aan het
netwerk van de burgemeester. Hij constateert dat het feit dat iets wel of niet van de grond komt te maken
heeft met toevalligheden (wie kent wie) en eigenlijk oneerlijk is. Vanvelthoven prijst de werkwijze van de
burgemeester van Leuven, die volgens hem op een hele goede manier aan zijn stad werkt en schitterende
projecten tot stand laat komen.Volgens De Vries heeft dit niet helemaal met toevalligheden te maken, aan
gezien burgemeesters democratisch gekozen worden.
War m bouwen
Vanvelthoven stelt dat Nederland veel planmatiger te werk gaat en dat er veel meer mogelijk is. Hij noemt
onder meer de meubelboulevards langs de weg. Zulke ontwikkelingen zijn in Vlaanderen niet denkbaar.
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De Vries noemt de perifere detailhandel een uitzondering. De meubelboulevards worden gezien als succes
vol. Nu de wetgeving wordt afgeschaft, verwacht men in Nederland net zulke ontwikkelingen als in België
en Frankrijk. Van der Gijp zegt dat de regelgeving niet wordt afgeschaft, maar dat de verantwoordelijkheid
verschuift naar de provincie.
Bakker laat weten dit geen slechte ontwikkeling te vinden. De nooit vastgestelde Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening zat wat haar betreft ‘alleen maar in de weg’. Ieder bouwplan moet van de gemeente komen, ‘zij
staan met de voeten in de klei’. Ook Baas geeft aan de ontwikkelingen niet erg te vinden. Bakker stelt dat
samenwerking afhangt van de urgentie van problemen en/of personen. Het al dan niet slagen van projecten
hangt volgens Bakker af van personen.
In het kader van de perifere ontwikkelingen noemt Vermeersch de dynamiek van de macht. In Vlaanderen
is geen plek gezocht voor periferie ontwikkeling. Deze ontwikkeling is erg verstrooid tot stand gekomen (in
de binnenstad), aldus Vermeersch.
Volgens Deroose is kwaliteit in Vlaanderen niet mogelijk met ‘democratie’. Hij is van mening dat de
mooiste stadsdelen zijn ontstaan in een periode waaraan we liever niet aan herinnerd willen worden. De
Vries en Bakker zijn het hier niet mee eens. Volgens Bakker heeft Borret de 19de eeuw als referentiekader,
maar hebben we nu een ander leven, een andere dynamiek. Volgens Vermeersch haalt Deroose zijn criteria
uit het verleden. Hij spreekt echter over universele criteria. Tot slot wil Vermeersch de noodzaak van een
Vlaamse Bouwmeester nog noemen en spreekt Vanvelthoven zijn bezorgdheid uit over de ruimte die de
commercie momenteel krijgt. Het is volgens hem nu oppassen geblazen.
Conclusie
Centraal in deze bijeenkomst stond het bewaken van kwaliteit bij publiek private samenwerking. In hoofd
zaak is gesproken over de rol van de gemeente bij grote ontwikkelingen. Het devies van Bakker om ‘eerst
een visie te formuleren en dan pas te ontwikkelen’ wordt door iedereen onderkend. Om de visie scherp te
krijgen, dat wil zeggen, realistische verwachtingen en eisen te formuleren, worden er in Nederlandse ge
meenten soms al oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. In Vlaanderen is dit on
denkbaar.
Gemeenten moeten niet alles op detailniveau willen vastleggen, maar ruimte overlaten aan de creativiteit
van de markt. Dit met uitzondering van uiterst gevoelige gebieden. Gemeenten moeten goed kunnen formu
leren wat de kwaliteit van een gebied is.
Het beeld dat het in Nederland zo goed gaat en in Vlaanderen niet is tot slot bijgesteld.
In Nederland blijkt dat het niet overal goed gaat en dat marktpartijen in Vlaanderen zich ontwikkelen tot
‘kwalitatieve’ partners die niet alleen meer het maken van winst voor ogen hebben.
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De vakgenoten aan tafel
Het middagmaal gaat door op de begane grond van hotel Errera. De collega’s van elk van de discussieta
fels worden zoveel mogelijk bij elkaar gezet, waardoor zij vanuit het eigen vakgebied ‘onderling’ een ver
volggesprek over de vraagstukken kunnen voeren. Ook hier zijn een voorzitter en een verslaggever aanwe
zig. De tafelvoorzitters hebben de rol om de uitwisseling van informatie vanuit de vakgebieden te sturen zo
dat optimale uitwisseling kan plaatsvinden.
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Bestuurders 1
De stad is onsterfelijk
Kirsten Schipper, s@m stedebouw architectuur management (NL), verslag
Vlaanderen: Vera van der Borght, Linda Boudry, Marc Santens, Geert Vandewynckel, Luc Wynant.
Nederland: Adri Duivesteijn (tafelvoorzitter), Jetty Eugster, Thijs Kramer, Johan Strik, Kirsten Schipper.
Stelling: Ruimtelijk beleid r eageer t op actualiteit
Aangezien de tafelgenoten niet goed weten wat ze met de stelling aanmoeten en hoe ze deze moeten inter
preteren, start de discussie met een verduidelijking gegeven door tafelvoorzitter Adri Duivesteijn. Volgens
Duivesteijn verwijst de stelling ‘Ruimtelijk beleid reageert op actualiteit’ naar structureren op de toekomst
en nadenken over lange lijnen. Het gaat naar zijn mening om de relatie tussen de (dominante) actualiteit en
de lange lijnen (het ruimtelijk beleid).
Linda Boudry wijst er op dat de ruimtelijke planning in Vlaanderen vooral ‘procedures’ betekent, en niet
het kwalitatief omgaan met ruimte. Dit nog los van de lange termijn, aldus Boudry. Op alle niveaus signa
leert zij dezelfde attitude. Het begrip ruimtelijke kwaliteit staat in Vlaanderen momenteel nog nauwelijks
op de agenda.
Jetty Eugster vat actualiteit op als ‘wat er om ons heen gebeurt.’ Op de actualiteit kan niet worden inge
speeld, aldus Eugster. Vaak zijn er ad hoc bepaalde voorzieningen (zoals woningen) nodig. Het gaat haar
om de balans.
Volgens Duivesteijn is de woonbehoefte nooit actueel. Er bestaat naar zijn mening frictie tussen de actuali
teit (de vragen van vandaag) en de behoefte waarin het ruimtelijk beleid voorziet. Zo bestaat 80% van de
woningvoorraad uit eengezinswoningen (VINEX) die ongeschikt zijn voor de toekomstige eisen, aldus
Duivesteijn.
Johan Strik noemt de speciale voorzieningen waaraan de gemeente Woerden behoefte heeft. Maar de voor
jongeren en ouderen veel geschiktere appartementen verkoopt de makelaar echter niet. De ruimtelijke plan
ning heeft volgens Strik niets met actualiteit te maken, maar met lange lijnen. Er is geen relatie tussen ruim
telijk beleid en actualiteit. Het zijn wezenlijk andere grootheden.
Marc Santens ziet actualiteit als instrument om behoeften te bepalen. ‘Actualiteit toont het heden, en biedt
zo aanknopingspunten voor de toekomst’, aldus Santens.
Volgens Duivesteijn moet de actualiteit ingebouwd zitten in het ruimtelijk beleid; de behoefte moet kunnen
worden ingevuld. Hij noemt hier de statische wederopbouwwijken die weinig ontwikkeling toelaten. Bij
deze wijken is naar zijn mening geen rekening gehouden met nieuwe behoeften en wensen, de actualiteit is
hier buiten beschouwing gelaten.
Strik geeft aan dat je niet alles moet volbouwen en ruimte moet openhouden om te reageren op de actuali
teit. Maar de vraag luidt: hoe moet dat?
Duivesteijn noemt de stad onsterfelijk; het is de plek van samenhang. Een eendimensionale invulling is naar
zijn mening het probleem. Hier ligt een opgave voor het bestuur.
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Bestuurders 2
Het erkennen van tegenstellingen
Anke Vos, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Nederland: Ger van den Oetelaar, Jan Baas, Richard Wijnschenk, Boris van der Gijp.
Vlaanderen: Wivina Demeester (tafelvoorzitter), Jaak Brepoels, Louis Vanvelthoven, Edwin De Ceukelai
re Anke Vos
Stelling: De Neder landse r uimtelijke or dening is een pr aatplanologie
De weerstand om te komen van dromen tot daden is in Nederland hoog.
De weerstand vergroot naarmate de inspraakmogelijkheden worden vergroot.
Omgekeerd!
Hoe meer er wordt gecommuniceerd vooraf hoe kleiner de weerstand achteraf.
De inspraakprocedures moeten wel gestuurd worden, aan burgers moet worden duidelijk gemaakt wat de
opdrachtgevers/architect van een bepaalde bouwopgave precies willen. Wanneer een project zonder visie
tot stand komt, is het onmogelijk een visie over te brengen, en dat vergroot de argwaan tijdens inspraakpro
cedures.
Om tijdens een inspraakvergadering te komen tot een consensus is het noodzakelijk een professionele de
batleider in te schakelen.
Toch blijft het de kunst om tegenstellingen te erkennen
De burger wordt mondiger, de procedure om naar de Raad van State te stappen wordt breder gekend.
Meer verantwoordelijkheid geven aan de burger, wat is het effect? De burger wordt mondiger!
In Nederland heeft men de gewoonte te praten met alle partijen, ook de burgers (publiekelijk vragenuurtje),
in België is dat minder bekend.
Is inspraak: ‘de burger geven wat hij wil?
Dat is zoveel als zeggen als organiseer een referendum en de uitslag is bindend.
Een voorbeel: het Emile Braunplein in Gent. De burgers waren tegen project, dus het zal er nooit komen.
Als Leuven een referendum had gehouden waarvan de uitslag bindend was, dan was het stationsproject er
nooit gekomen! De afkeer van de burger tegenover de rode baksteen was te groot. Nu het gebouw er enkele
jaren staat denken veel burgers er anders over en zien ze de meerwaarde van het totaalproject. Onbekend
maakt onbemind!?
Is een opiniepeiling een betere oplossing? Ook hiermee kan de burger naar de Raad van State!
Is de welstandscommissie in Nederland de oplossing? Het advies van deze commissie is bindend bij het af
leveren van vergunningen.
Conclusie: De Nederlandse ruimtelijke ordening is een praatplanologie!
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Opdrachtgevers
Bloemen
Cilly J ansen, Architectuur Lokaal (NL), verslag
Vlaanderen: Jo Lefebure (tafelvoorzitter), Frank Adriaensen, Herman Boumans, Guido Leerschool
Nederland: Fer Felder, Cilly Jansen, Charlie Martens, Willem Oomens, Barend Staal.
Stelling: Een opdr achtgever weet zelden wat hij wil

De discussie start vriendelijk. Er zitten zowel commerciële ontwikkelaars aan tafel, als gemeentelijke op
drachtgevers. Ook de positie van de bouwdirecteur als incidenteel opdrachtgever is duidelijk voor ieder
een. De werking van Vlaanderen Bouwt behoeft enige toelichting. Nadat de tafelgenoten hiervan een indruk
hebben gekregen wordt ingegaan op de voorgelegde vraagstelling. Waar is de opdrachtgever op uit?
Gaandeweg tekent zich een discrepantie af tussen de ontwikkelaars en de publieke partijen. Het onder
scheid aan deze tafel ligt in de verschillende typen opdrachtgevers, meer dan tussen Nederland en Vlaande
ren. De spanning stijgt ten top wanneer tenslotte de vraag aan de orde komt, of een opdrachtgever op élke
opdracht moet ingaan. Daarbij gaat het vooral om architecturale stijlkeuzen.
Samenbr engen van par tijen
De discussie start met de vraag van tafelvoorzitter Lefebure naar de werking van Vlaanderen Bouwt. Wat
wil deze, niet commerciële, woningbouworganisatie bereiken en hoe gaat dat in zijn werk? Leerschool legt
uit dat Vlaanderen Bouwt vooral tracht de samenwerking tussen architecten en aannemers te stimuleren en
te coördineren, met onder meer het doel een goede kosten/kwaliteitsverhouding te realiseren. De vereniging
investeert niet in de bouwprojecten en draagt geen risico; het gaat om procesbegeleiding. Voor de selectie
van de partijen wordt een procedure gehanteerd die, zo wordt vermoed, wat lijkt op de Nederland ontwikke
lingscompetities zoals bedoeld in de handleiding Kompas. Betrokken aannemers betalen een percentage,
maar niet tijdens de bouwperiode. De grond blijft voor drie jaar in eigendom van de gemeente; het recht
van opstal geldt voor drie jaar. In de verkoopvoorwaarden is een antispeculatie beding opgenomen, het per
ceel mag de eerste 10 jaar niet worden doorverkocht. Ook Nederland kent constructies waarbij overwinst
wordt afgeroomd.
Leerschool wil architecten interesseren voor de sociale huursector in Vlaanderen, maar Martens denkt dat
het onderscheid niet meer zo groot is: in Nederland werken dezelfde architecten steeds meer in zowel de
sociale huursector als bij commerciële projectontwikkeling.
Felder zet uiteen dat er in de jaren '90 sprake was van een economische bloeiperiode n Nederland, waarbij
werd gezocht naar mogelijkheden om de grenzen te verleggen. Als belangrijkste resultaat noemt hij de ont
wikkeling naar 'vanzelfsprekende combinaties' van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. De
verhoudingen in zijn praktijk zijn ongeveer: 30% sociale woningbouw, 40% middeldure huurwoningen en
30% dure bouw.
Alle opdr achtgever s willen meer waar de ber eiken
Uit het inleidende gesprek komt de vraag naar voren wèlke opdrachtgever wordt bedoeld in de vraag 'een
opdrachtgever weet zelden wat hij wil.’ Dat blijkt een lastige vraag.
Felder brengt naar voren dat een ontwikkelaar altijd gericht is op meerwaarde, hetgeen hij met een voor
beeld illustreert. Wanneer een architect een fantastisch ontwerp maakt, kan dat resulteren in waardeverho
ging van een gebied. Voorwaarde is dan wel het grondeigendom. Maar ook corporaties kunnen eruit halen
wat erin zit. Je kunt waarde creëren. Aan architecten moet dan wel veel ruimte voor creativiteit worden ge
geven in de formulering van de opdracht. Felder gaat uit van zijn vermoeden van de potentie van een ge
bied, en dat koppelt hij aan functies en aan hetgeen hij er financieel uit wil halen. Hij stelt dat mensen veel
over hebben voor iets moois, en daaraan moet je appelleren. Alleen sturen op een minimum aan kosten en
een maximum aan opbrengsten is niet reëel.
Staal merkt op dat opdrachtgevers niet allemaal hetzelfde doel hebben. Waardecreatie is meer iets voor pro
jectontwikkelaars dan voor een ziekenhuisorganisatie. Daar is vooral behoefte aan visie, maar het is voor
zo'n incidentele opdrachtgever niet eenvoudig om de opdracht te formuleren. Oomens bepleit een integrale
gebiedsaanpak. Hij stelt dat culturele dimensies een kans bieden om een goede opdracht te formuleren, en
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uiteindelijk meerwaarde te realiseren. Martens vindt dit een erg algemene omschrijving, kan er vanuit zo'n
redenering iets misgaan? Oomens verwijst naar een grote stad in Nederland, die een beroep heeft gedaan op
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, dat door de rijksoverheid in Nederland ter beschikking
wordt gesteld. In de aanvraag heeft de gemeente aandacht voor de culturele dimensies van de stad voorge
steld, die in de financiële paragraaf niet wordt ondersteund. Leerschool kan niet uit de voeten met het Ne
derlandse idee om te verkavelen met het doel, maximaal rendement te behalen. Voor de Vlaamse gemeen
ten hoeft dat ook niet, die verkopen toch wel. Hij schetst het voorbeeld van een nieuw te bouwen kerkdorp
in Londerzeel van ca. 7 hectare  een persoonlijke ambitie van een voormalig bestuurder. Het idee was om
er 65 percelen van elk 10 hectare te realiseren, maar ruimte voor infrastructuur was niet opgenomen.
Vlaanderen Bouwt heeft aangeboden om hier, in ruil voor een bedrijfsterrein, een stedenbouwkundig plan
te mogen maken, ook al werd daarvoor geen geld beschikbaar gesteld. Twee stedenbouwkundigen werden
bereid gevonden om gratis een plan te maken. Er komen nu 200 woningen in dit gebied. Maar zo'n voor
beeld is niet te veralgemeniseren. Leerschool benadrukt dat het hier niet om een promotor ging, maar om
een overheidsinstelling. Ook Boumans vindt dat de werkwijze zoals Felder die omschreef, niet op alle op
drachten van toepassing is. Hij gaat met Vlaanderen Bouwt in zee in een PPS constructie, het stedenbouw
kundig plan is daarbij de eerste visie. Iedereen is nu tevreden. Het kan dus ook anders.
Adriaensen vindt dat de overheid echt een duidelijke visie moet hebben, sociale taken moet realiseren en
een maximaal rendement moet behalen. De overheid moet ook grote transparantie betrachten en de grond
waarde moet gegeven zijn. Martens zegt dat in Nederland het programma meestal het uitgangspunt vormt,
maar er wordt door grote ontwikkelaars en beleggers steeds meer ingezet op kwaliteit. Zij richten zich
steeds meer op gebiedsontwikkeling, met combinaties van wonen, werken en cultuur.
Zijn er situaties waarin een opdr achtgever nee zegt?
Over deze vraag kan Felder kort zijn: het enige dat telt, is om aan boord te komen. Niemand zegt nee,
‘daarvoor hebben we een te hoge eigendunk’. Voor Adriaensen hangt het af van de stijl van handelen van
een bedrijf. Wilma houdt er bijvoorbeeld rekening mee, dat je niet hetzelfde kunt doen in Vlaanderen en in
Brussel. Brussel is immers veel conservatiever. New urbanism bijvoorbeeld levert niet op beide plaatsen
dezelfde discussie op, die is niet op beide plaatsen even interessant voor het bedrijf.
Op de opmerking van Felder, die vindt dat het hele spectrum van architectuurstijlen bouwbaar moet zijn –
afhankelijk van de locatie/situatie eventueel historiserend , komt Lefebure in opstand. Wanneer je histori
serend wilt bouwen, zo stelt hij, is er iets mis. Felder stelt dat er meer is dan architectuuropvattingen, er is
een samenleving. Waarom zou Lefebure het beter weten? Kun je de vorm van de bebouwing afwijzen,
wanneer deze de resultante is van de wensen binnen een samenleving? Lefebure laat zich door deze ‘sluwe’
argumentatie niet uit het veld slaan. Hij stelt dat Felder zijn redenering koppelt aan New Urbanism, maar
aan welke historische verschijningsvorm refereert hij daarmee? Leerschool valt Lefebure bij, met verwij
zing naar een dorp met 10 zogenaamde historiserende pastorijen. Lefebure licht zijn opvatting toe: histori
serend bouwen is de resultante van een compleet afwezige bouwcultuur. Een gebouw staat niet enkel ruim
telijk/geografisch in een bepaalde 'context', het staat ook 'contextueel' tegenover de tijdsdimensie. Bouwen
heeft immers een zwaar culturele duiding. Zeker in een historisch gegroeide stad, waarin hij fungeert, is de
‘afleesbaarheid’ van de geschiedenis in de architectuur een feit. Dit heeft consequenties voor het nieuwe
bouwen in de stad. Het is onbetamelijk dat men historiserend zou bouwen en het getuigt van onkunde: de
bestaande gebouwen worden hiermee historisch onherkenbaar. Historiserend bouwen is louter het gevolg
van het commercieel inspelen op een zogenaamde vraag of verzuchting 'van het volk' dat hierdoor kri
tiekloos op zijn wenken bediend wordt. Dat, zo betoogt Lefebure verder, is te gemakkelijk. Opdrachtgevers
kunnen aan hun huis nooit een eigentijdse uitdrukking geven, wanneer zij nooit zijn onderwezen in het be
lang van architectuur, wooncultuur, omgeving en stad. Felder houdt vol, dat deze opvatting alleen gedragen
kan worden waar het gedoogd wordt, laat vele bloemen bloeien! ‘Maar dat moeten dan wel bloemen zijn’,
riposteert Lefebure.
Martens bekent dat hij éénmaal 'nee' heeft gezegd. Dat betrof een prijsvraag van de gemeente Etten Leur,
rond 1998. De gemeente zond informatie toe en de ontwikkelaars moesten het verder maar uitzoeken. Dat
getuigde van weinig respect. De ontwikkelaars spraken af gezamenlijk te weigeren, maar uiteindelijk heeft
niet iedereen zich aan die afspraak gehouden. Met prijsvragen gaat het niet altijd goed. Jansen vindt het
jammer, dat Martens het Steunpunt Ontwerpwedstrijden negeert. Er werd al wel vaker geklaagd over de
procedures bij ontwikkelingscompetities in Nederland, maar nu het instrumentarium is verbeterd blijven
ontwikkelaars klagen terwijl ze niet van de nieuwe mogelijkheden gebruik maken. Het Steunpunt raadt uit
schrijvers ook wel eens af om een competitie uit te schrijven, waardoor Martens geen 'nee' meer zou hoeven
zeggen om procedurele redenen.
De discussie voert terug naar de bezwaren van Lefebure tegen historiserend bouwen, dat hij regentesk
noemt. Martens vindt dat gezamenlijk gebouwd moet worden wat goed is voor elkaar en goed voor de stad.
Er gebeurt momenteel van alles tegelijk, de beste architecten bouwen de gekste dingen  ook historiserend.
Wie is hij om het beter te weten? Leerschool vindt juist dat Martens het beter zou móeten weten. Als ie

42

Panorama NL<>VL

mand een nieuwe oude pastorij wil, moet dat streven vertaald worden in hedendaagse architectuur. Archi
tectuur modelleert, en mag weliswaar niet lekken, maar het hoeft ook niet allemaal perfect te zijn. Leer
school nodigt de aanwezigen uit om te komen kijken in de gemeente Aarschot, om te zien wat hij bedoelt
met zijn bezwaren tegen de fantasie architectuur. Felder werpt daartegen op dat in Vlaanderen soms parel
tjes worden gebouwd in de lelijkste dorpen. Jonge Belgische architecten worden naar Nederland gehaald
vanwege de vrijstaande villa's die zij bouwen.
Boumans vindt dat in het kader van een planologische opdracht 'nee' gezegd moet worden wanneer het pro
ject niet plaatsbaar is op de markt. Er ontstaat daardoor een spanningsveld. Maar dat vindt Felder juist inte
ressant. Goede architectuur kan alleen in een spanningsveld ontstaan. Boumans geeft een voorbeeld. Voor
de Panderij in Brugge werd een wedstrijd uitgeschreven onder ontwikkelaars en architecten. Het betreft hier
een triple A locatie, je zou het er niet verkeerd kunnen doen. VESPA wilde ontwikkelen, en heeft geen
grondwaarde gevraagd. De jury vond één ontwerp prachtig, en dit is gerealiseerd. Het project heeft alle
denkbare architectuurprijzen gekregen, maar het is niet bewoonbaar en het is niet duurzaam.
Onder tijdsdruk wordt de discussie afgesloten met de constatering, dat álle opdrachtgevers tot taak hebben
een culturele meerwaarde tot stand te brengen. Er moet ruimte zijn voor discussie met als doel een hoger
niveau in het eindresultaat te bereiken.
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Ontwerpers 1
Zwijnen op semiwild basis
Wim Tielemans, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Nederland: Wessel de Jonge, Lodewijk van Nieuwenhuijze, Riek Bakker, Niek Verdonk, Marc Visser
Vlaanderen: Paul Deroose, Kristiaan Borret, Herman Jult, Raf Coussee, Sigrid Verhaeghe
Stelling: Het platteland is voor de koeien
In Nederland dreigen de koeien om economische redenen uit het landschap te verdwijnen, daarom (stond er
in de krant te lezen) is er een voorstel om subsidies te besteden aan koeien. Zo kunnen we toch blijven ge
nieten van ons typische weiden, met koeien. In Nederland zijn er veel moeras en veengronden. Dit zijn ei
genlijk hele dure gronden. De landbouw is dood aan het gaan in Nederland. Elke dag stoppen er boeren.
In Vlaanderen bouwen al tientallen jaren de meer bemiddelde mensen een villa op het platteland, ‘in het
groen’. Dit zijn gebieden, die alleen per auto bereikbaar zijn. Het groene karakter is dus te relativeren, want
de feitelijke situatie lijkt meer en meer op een (voor)stedelijk gebied. Het zijn eigenlijk stedelijke velden,
omdat Belgen geen stedelijke wooncultuur hebben. Het is voor hen ondenkbaar dat kinderen in de stad
zouden moeten opgroeien.
In de eerste plaats is het een economische vraag: landbouw kost geld. Het kunstmatig in leven houden van
een beeld (denk aan het subsidiëren van koeien) kost veel geld. Het landschap wordt dus geregeerd door
onze economie. Economie moeten we als een ruim begrip nemen. In Vlaanderen wint het belang van de
plattelandsrecreatie. Grote bedrijven zoeken ook grote terreinen om rendabel te kunnen zijn. Bouwen in
steden is veel duurder dan erbuiten. Lapjes grond, dicht bij een autosnelweg worden zeldzaam en dus duur
der.
De ruimtelijke situatie in Vlaanderen en Nederland is dus eigenlijk dezelfde. In Nederland verlaten de boe
ren hun landbouwbedrijf vanwege de economisch onhaalbaarheid, in Vlaanderen verlaten bedrijfsleiders
hun industriehallen, omdat de productie wordt overgeplaatst naar landen waar de loonkosten lager zijn en
de terreinen veel groter.
Toch willen we dat iemand ons landschap onderhoudt. Misschien zit er toekomst in de exclusieve markt, in
dure productiegoederen, verse groente, vers geoogst, van eigen bodem, op volle grond. Afrikaanse, Oost
Europese landen zullen altijd véél goedkoper zijn. Misschien kunnen wij grote arealen maken waar bij
voorbeeld herten en zwijnen op semiwild basis rondlopen.
Grond brengt in deze tijd meer op door het te bebouwen of te verkopen. Dus zullen de boeren hun grond
verkopen aan bedrijven die op zoek zijn naar veel ruimte. ‘De boer heeft helaas niet meer de financiële
ruimte om een beetje romantiek toe te laten’ (Paul Deroose) ‘Hij moet ploegen tot tegen de straat.’ Ook die
laatste meter brengt nog een aantal kilo gesubsidieerde aardappelen op.
Vlamingen gaan wandelen in Wallonië, daar waar er nog wat publieke ruimte is. In Vlaanderen zijn name
lijk veel vergezichten geprivatiseerd (men bouwde een villa op het uitzichtpunt). We moeten volgens De
roose echt mooie landschappen bewaren voor iedereen en voor de lange termijn denken als we spreken over
landschappen. We moeten een instrumentarium ontwikkelen dat voor lange tijd geïmplementeerd wordt en
daarbij zeer spaarzaam omgaan met het platteland, want het is ons reservegebied.
Als laatste wordt de stelling belicht vanuit politiek oogpunt. Rechtszekerheid is belangrijk voor bedrijven.
Het is bovendien belangrijk om aan landbouw te blijven doen. Dit moet ook gezien worden in een Europese
en mondiale context.
Als besluit kunnen we stellen dat de economie en het droge cijfermateriaal ons een inzicht moet geven over
de oorzaken en de ruimtelijke gevolgen die waarneembaar zijn op het platteland. Creatief omgaan met deze
parameters moet leiden tot het onderhoud en de opwaardering van het platteland. We staan voor een perio
de waarin belangrijke keuzes gemaakt dienen te worden. De ontwikkeling van een helder en doeltreffend
instrumentarium is een geuite wens.
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Ontwerpers 2
Opdrachtgeven kun je ler en
J etse Oosterbaan Martinius, Architectuur Lokaal (NL), verslag
Vlaanderen: Jan Bruggemans, Filip De Pau, Henk De Smet
Nederland: Mels Crouwel, Margreet Duinker, Maarten Kloos, WillemJan Neutelings, Jetse Oosterbaan
Martinius
Stelling: Opdr achtgever schap ver dient een plaats in het onder wijs
De stelling is op verschillende manieren opgevat, bij dit gesprek wordt gepraat over de positie van op
drachtgeverschap in het onderwijs. Hoort het onderwerp thuis in het onderwijs, en zo ja, in welke fase: ook
bijvoorbeeld op de basisschool?
De discussie begint met de fundamentele vraag of het wel nodig is dat opdrachtgevers geschoold zijn in op
drachtgeverschap. In de eerste plaats omdat de meeste mensen nooit een opdrachtgeverrol zullen vervullen
en in de tweede plaats omdat de meeste opdrachtgevers maar een keer in hun leven opdrachtgever zijn. Zou
daarom iedereen verstand moeten hebben van opdrachtgeverschap? Waarscghijnlijk niet.
Het ligt meer voor de hand dat een incidentele opdrachtgever de mogelijkheid heeft een beroep te doen op
een specialist of coach, of een cursus opdrachtgeverschap kan volgen. In het algemeen onderwijs is het dus
niet nodig specifieke aandacht te geven aan opdrachtgeverschap. Je leert op de basisschool ook niet hoe je
een goede slager wordt.
Toch is het wel zo dat de beste opdrachtgevers in het verleden ooit zijn opgeleid als opdrachtgever of archi
tect. Goed opdrachtgeverschap is dus wel te leren! In specifiek onderwijs zou het onderwerp ‘opdrachtge
verschap’ dus zeker een plaats moeten krijgen. Daarbij valt te denken aan opleidingen met betrekking tot
architectuur, wonen en ruimtelijke ordening. In algemeen onderwijs hoort het onderwerp niet thuis, daar
voor is het te specifiek. Wel kan in het algemeen onderwijs de culturele interesse van leerlingen worden ge
stimuleerd. ‘Dat gebeurt momenteel nog veel te weinig,’ aldus Mels Crouwel.
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Ideëelen
Kwaliteit en context
Tony Van Nuffelen, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (VL), verslag
Nederland: Heleen Wülf, Remko Overdam, Machteld Versnel, Aaron Betsky, Peter Jansen
Vlaanderen: Marc Martens (voorzitter), Katrien Vandermarliere, Kristiaan Borret, Ludo Collin, Tony Van
Nuffelen
Stelling: Engagement is de sleutel tot kwaliteit

‘Is engagement de sleutel tot kwaliteit?’
Eerst klinkt het volmondig ‘ja’. Maar snel volgt de bedenking: ‘engagement leidt niet altijd tot kwaliteit!’
Engagement alleen volstaat niet. Expertise is ook een belangrijke factor om kwalitatieve projecten tot een
goed einde te brengen.
Maar iedereen vraagt zich nu af wat ‘engagement’ eigenlijk is? Hoe kan je dat het beste omschrijven? Want
in de jaren ’70 leidde engagement – democratisering en inspraak – soms tot verkeerde architectuur. Ver
schillende interpretaties als ‘betrokkenheid’ of als ‘politieke houding’ (anders willen doen) zijn daarom es
sentieel.
Bovendien gaat het niet alleen om de inzet bij het ontwerp, maar ook om een maatschappelijke verant
woordelijkheid. In de hedendaagse woningbouw bijvoorbeeld gaat het niet meer om de mate van inspraak,
maar wel om de maatschappelijke inbedding.
We komen ook te weten dat engagement in het Engels betekent: ‘aanval’ of ‘ondertrouw’ (zoals bij een ver
loving). Dit kan weer leiden tot een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van een individu en die
van een instelling. Hier wordt als voorbeeld de veranderde zorg (minder archaïsch) voor andersvaliden in
Vlaanderen aangehaald.
Sommigen menen dat je engagement ook kan beschouwen als een missie: iets dat je doet zonder eigenbe
lang. Daarnaast blijkt het woord verschillende betekenissen te hebben voor verschillende generaties. In een
ideologische discussie wordt planning soms geassocieerd met communisme, en engagement met anarchis
me. Engagement versus bureaucratie. De ‘anarchist’ zal de bestaande regelgeving niet zomaar volgen,
maar bevragen en eventueel verruimen. Dit kan productief werken.
Engagement moet de eigen discipline, het eigen hokje overstijgen. Bij integrale projecten heb je immers te
maken met verschillende administraties met andere belangen. Een boeiende vraag is: “Kunnen we kwaliteit
ook op een aangename manier bereiken?”
Maar wat staat ons te wachten? Er is niet één zaligmakende oplossing. We moeten steeds blijven zoeken en
in vraag stellen. Het besluit is dan ook dat er zo veel interpretaties van engagement bestaan als er mensen
zijn.
Tot slot merkt de voorzitter op dat we het nog niet hadden over kwaliteit. Om het onderwerp bespreekbaar
te maken heeft hij een omschrijving bij zich van de Vlaamse cultuurfilosoof Bart Verschaffel: ‘De kwaliteit
(of waarde of betekenis) van iets is niet een intern kenmerk, maar is een veldkenmerk. Dit houdt in dat
kwaliteit of waarde niet iets is wat de dingen krachtens hun eigen structuur hebben. Maar het houdt ook in
dat kwaliteit of waarde of belang niet naar believen of voorkeur aan de dingen worden toegekend. Kwaliteit
of waarde is niet ‘subjectief’, kwaliteit of waarde is niet zomaar een kwestie van ‘smaak’. (Een schilderij
kan belangrijk zijn voor mij, zonder dat het een belangrijk schilderij is; en een schilderij kan een goed
schilderij zijn, zonder dat ik het een goed schilderij vind). De kwaliteit, de betekenis bestaat buiten de ‘me
ning’ of persoonlijke voorkeur, wordt door het ‘ding zelf’ gedragen. Maar niet door het geïsoleerde ding:
wel door het ding in een bepaalde omgeving.’ 15
Het begrip kwaliteit is dus meer dan een subjectieve mening, heeft bepaalde kenmerken en staat altijd in
een context. Om dit vast te stellen is deskundigheid  door ervaring of opleiding  nodig.

15

“Kleine filosofie van de kwaliteit, kleine filosofie van het begrijpen, kleine filosofie van het maken”, in: Vakgroep stad en archi
tectuur, ASRO K.U.Leuven; Architectuur als buur vzw, Draagvlak voor ‘goede architectuur’ in stedelijke gebieden, ongepubli
ceerd onderzoek in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, LIN, AROHM, 1999, p.1 van het essay
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Critici
Gewoon infor matief
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (NL), verslag
Nederland: Jochem de Vries (voorzitter), Marina van den Bergen, Jaap Huisman, Dominique Pieters, Indi
ra van ‘t Klooster
Vlaanderen: André Loeckx, Farida O’Seery, Charles Vermeersch
Stelling: Objectiviteit leidt nooit tot kwaliteit

De basis van elk artikel is een verzameling controleerbare feiten die niet gekleurd is door de mening van de
auteur. Tegelijkertijd is een feitelijk verslag van gebeurtenissen, ontwikkelingen, actualiteiten of debatten
alleen niet voldoende, tenzij het een krantenartikel betreft. En zelfs dan is het moeilijk om objectief verslag
uit te brengen. De taak van een criticus is meer dan het weergeven van de werkelijkheid. Hij moet die wer
kelijkheid ook beoordelen, in een bredere context plaatsen, ter discussie stellen.
De stelling kan op weinig bijval rekenen. Ten eerste is er behoefte aan enige nuancering van de stelling.
Loeckx stelt voor hem te veranderen in ‘Objectiviteit alleen leidt zelden tot kwaliteit’. Objectiviteit is vol
gens hem wel degelijk de basis voor elk geschrift. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen bestaan bij de
gratie van objectief en meetbaar onderzoek. Maar begint wetenschappelijk onderzoek niet ook bij een per
soonlijke interesse, passie of overtuiging? Heeft wetenschappelijk onderzoek  uiteraard volgens de regels
der kunst uitgevoerd  niet een meerwaarde wanneer de wetenschapper kleur bekent? Zeker, zegt Loeckx,
maar de stelling deugt niet. Objectiviteit is een onmisbare component in een artikel, onderzoek of geschrift.
Hij kan hem zelfs omdraaien: ‘Zonder objectiviteit geen kwaliteit’. Hij ziet een tendens in de Nederlandse
journalistiek waarin subjectiviteit, sfeerbeeld en opinie steeds belangrijkere componenten van het artikel
zijn. De Vlaamse schrijftrant daarentegen wordt vaak gekenmerkt door zoveel mitsen en maren dat een au
teur zelden tot een conclusie komt  en slaat daarmee misschien door naar de andere kant van de weeg
schaal , maar dat ziet hij toch liever dan de vrijblijvendheid van veel Nederlandse artikelen. Van den Ber
gen sluit zich hierbij aan. De lezer moet de kans worden geboden om op basis van de feiten zijn eigen me
ning te vormen en mag niet in een situatie geraken waarin de journalist een mening voorkauwt. Huisman
vindt het een ouderwetse gedachte dat een criticus de lezer zou moeten sturen in zijn mening. Daar zit de
lezer ook helemaal niet op te wachten. Hij is zeer wel in staat zijn eigen conclusies te trekken en is ook niet
geneigd de mening van de auteur als zaligmakend te erkennen. Aan de andere kant mag een auteur ook best
subjectief zijn. Huisman’s boek over de lelijkste gebouwen van Nederland is geen toonbeeld van objectieve
journalistiek en beoogt dat ook helemaal niet te zijn. Het draagt juist door zijn subjectiviteit bij aan het de
bat en daagt uit tot stellingname van de lezer. Huisman onderschrijft in die zin de stelling wel. Juist subjec
tiviteit, of stellingname, van de auteur is wezenlijk om de lezer te betrekken in zijn standpunten, of hij nu
voor of tegen is. Maar niet elke publicatie leent zich voor een dergelijke aanpak. Een artikel moet soms ge
woon informatief en objectief zijn.
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De ontknoping
Aan de ene kant van de zaal de voorzitters Wivina Demeester (VL) en Adri Duivesteijn (NL), de Rijks
bouwmeesters Marc Santens (namens bOb van Reeth, VL) en Mels Crouwel (NL), met in het midden de ce
remoniemeester Edwin De Ceukelaire (VL). In de zaal alle andere deelnemers aan de bijeenkomst, met de
critici achter de microfoons. Zij brengen verslag uit van de ochtendgesprekken.

De Ruimte
Marina van den Bergen (NL)
Bij de onverwachte afwezigheid van zowel de Nederlandse als de Vlaamse criticus heeft Marina van den
Bergen te elfder ure de rol van criticus aan Nederlandse zijde op zich genomen. Haar opmerkingen zijn tot
stand gekomen na vooroverleg met André Loeckx, de Vlaamse criticus.
In de sessie Ruimte is de noodzaak tot regie van de overheid geconstateerd. Niet in de zin van regelgeving
en niet al te gedetailleerd, maar in de zin van het aangeven van duidelijke kaders. Beide landen kunnen le
ren vanuit elkaars excessen. Ironisch genoeg blijkt uit de Nederlandse situatie dat te weinig kaders weinig
oplevert en uit de Vlaamse situatie blijkt dat teveel sturing ook fout is. Het lijkt wel of beide landen door
slaan naar de andere kant en nu ineens op elkaars spiegelbeeld lijken.
Beide landen hebben Voorbeeldprojecten (NL of Clusterprojecten (VL). In Vlaanderen zijn dat veel kleine
re opgaven die focussen op de integrale ontwerpbenadering. In Vlaanderen vindt men ontwerpend onder
zoek interessanter dan prestigieuze projecten.

Het Platteland
Lodewijk van Nieuwenhuijze (NL)
De situaties op het platteland zijn nogal verschillend. In Vlaanderen is het niet vanzelfsprekend dat agrari
ers worden betaald voor groene diensten. De ruilverkaveling en bijbehorende gevolgen zijn in Nederland
veel verder doorgevoerd dan in Vlaanderen. Hier zijn veel investeringen noodzakelijk om weer enigszins
op niveau te komen. In Vlaanderen is meer sprake van consumptielandschap.
Het is de vraag wie precies de actoren zijn in het plattelandschapsspel. Dat het publieke domein toeneemt is
in ieder geval een feit en daarom zijn enkele maatregels noodzakelijk:
 wonen in landelijk gebied mag alleen als er kwaliteit aan wordt toegevoegd
 er moet een nieuw recreatief netwerk worden georganiseerd dmv vereveningsbeleid
Het is opvallend dat er in NL nauwelijks over het platteland wordt gedebatteerd. Er is geen probleemeige
naar. Zowel in Nederland als in Vlaanderen speelt vergrijzing (en gebrek aan verjonging) een grote rol. Het
belangrijkste verschil tussen Nederland en Vlaanderen is dat in Vlaanderen een klein, gemeenschappelijk
centrum in elk gehucht vanzelfsprekend is. Zo blijft de cohesie bestaan. In Nederland ontbreekt dat groten
deels en zijn bewoners aangewezen op voorzieningen in nabij of verder weg gelegen dorpen.

De Steden
Farida O’Seery (VL) en Dominique Pieters (NL)
Farida O’Seery: ’Voor beide landen geldt dat ze een historie kennen van stadsbesturen. Bestuur op regio
naal niveau is in die zin niet vanzelfsprekend, en er is zeker geen traditie in. In Nederland is de greep op de
situatie groter door het bestaan van woningcorporaties, een groot deel van het patrimonium hebben zij zelf
in handen. In Vlaanderen is sprake van een gedesorganiseerd fundament.
In Nederland is ook sprake van een betere kennis waar de verschillende organisaties voor staan. Wat is hun
rol in de stad? Wat is de rol van de woningcorporatie? In Vlaanderen is dat veel minder duidelijk. Er is in
Vlaanderen meer durf noodzakelijk om te praten over financiering. Nu is het vaak onduidelijk wie/wat/uit
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welk potje financiert. In Nederland is de financiële kant van de zaak veel transparanter, mede door de
marktwerking. In beide landen ontbreekt het denken over stedenbouw op macroniveau. Veel van de goede
dingen die gebeuren zijn het gevolg van een visionair persoon, niet zozeer van visionair beleid. In Vlaande
ren bestaat een zekere gêne voor het visionaire.
Dominique Pieters: ‘Een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen is als die tussen appels en peren. De
schaalverschillen zijn eenvoudigweg te groot. In Vlaanderen is slechts 8% van de woningen in handen van
de overheid. In Nederland is nog altijd een groot deel in handen van woningcorporaties. Maar in Vlaande
ren is iedereen elkaars vriend. In Nederland is de situatie veel grootschaliger. Een groot verschil is er ook in
het protest. Burgers in Nederland protesteren altijd en direct. In Vlaanderen is dat veel minder het geval. In
Vlaanderen kan men dan leren dat het helpt om burgers die protesteren meer te betrekken bij de planvor
ming. Nederland is het land van orde, netheid en structuur. Van de Vlamingen kunnen zij in algemene zin
leren dat chaos soms een verademing kan zijn. Daarnaast kent Vlaanderen het Stedenbeleid, waarbij steden
kunnen worden begeleid door middel van advies en ontwerpondersteuning bij het aanvragen van financiële
bijdragen van het Rijk. Voor zowel Nederland als Vlaanderen is financiële en procesmatige transparantie
ook op korte termijn noodzakelijk.
Machteld Versnel (NL) vraagt naar de remmingen inzake visionaire plannen.
Lindra Boudry (VL) vindt dat er geen sprake is van gêne ten opzichte van NL, maar van ‘inlandse gêne, ei
gen aan het inlands bewustzijn. We zouden trotser mogen zijn op de visies die we hebben”. Geen schroom!
Het debat komt ook in Vlaanderen op gang. Lokale besturen positioneren zich en het ambitieniveau gaat
omhoog.
Charles Vermeersch (VL) voegt toe: zo ging het al ten tijde van de aanleg van het Amsterdamse Bos: NL
praat en VL werkt. VL moet zich meer blootgeven, maar doet dat gewoon niet.

Het Erfgoed
J aap Huisman (NL) en Jan Bruggemans (VL)
Jan Bruggemans (VL): 80% van de gebouwde omgeving is gebouwd na 1920. Wat moeten we doen met het
erfgoed? Wat is de rol van de marktpartijen? Wat te doen met de recente geschiedenis? Hoe zit het met het
collectieve bezit? In VL is ook gezinsverpleging een vorm van erfgoed, het is een traditie die 700 jaar te
ruggaat. In NL is de situatie in Brabant interessant. Hoe verhoudt publiek zich tot privégebied?
Aaron Betksy (NL): ’erfgoed is geen nostalgie. Behoudsdenken moet worden afgeschaft. Zonnestraal moe
ten we slopen! Kwaliteit is een stelsel van normen en waarden, aan verandering onderhevig. Fabrieken wel
bewaren, zoals ook de Vleeschhal van Raf Coussee. Andere aandachtspunten: de vanzelfsprekende bouw
traditie van Vlaanderen (‘baksteen in de maag’), eigendomsstructuren, eerst restaureren dan een functie be
denken?, de rol van onderzoek, maatschappelijke relevantie. Erfgoed = ziekenzorg. In Vlaanderen actueel
thema: particulier opdrachtgeverschap en restauratie.
Conclusie: er moet een regiegroep voor monumenten komen.’
Jaap Huisman (NL): ‘Monumentenzorg is geen adequate term. In VL staan veel historische panden (kerken
e.d.) langdurig leeg. Er is veel kerkelijk erfgoed.’Monumentenzorg = keuzes maken. De financiering van
erfgoed is in NL het sluitstuk op de begroting. In VL kan erfgoed gewoon blijven bestaan vanuit de maat
schappelijke betekenis. In NL hebben economische motieven vaak de overhand. Het is ook een cultuurver
schil: in VL bestaat meer respect voor huizen.’
Aaron Betksy (NL): ‘Vitaliteit en gebruikswaarde van een monument zijn de belangrijkste factoren. Hoe
behouden? Wat Behouden? Welke functie?
Katrien Vandermarliere (VL): ‘’ Veel monumenten zijn niet beschermd! Hoge toren van de Universiteit van
Gent. Het is nonchalance door gebrek aan bewustzijn voor de kwaliteit van architectuur.’
Charles Vermeersch (VL): ‘De toekomst ligt voor ons, maar heeft haar wortels in het verleden. En: Be
schermen we steden of iconen?’

De Zorg
Peter J ansen (NL) en Raf De Saeger (VL)
Peter Jansen (NL): gemeenschappelijke noties:
 zorg beslaat een breed veld (ziekenhuis, psychiatrie, etc.)
 vergrijzing is een probleem
 instituten gaan vanuit de bossen naar de maatschappij
 betaalbaarheid is een probleem
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De rol van opdrachtgever is in zijn algemeenheid een verantwoordelijke, die je moet leren. Maar in de zorg
is begeleiding noodzakelijk. Het gaat om grote opgaven voor kwetsbare groepen, terwijl de opdrachtgevers
vaak geen professionals zijn. Bovendien is flexibel bouwen een belangrijk punt, opdat functieverandering
in de toekomst mogelijk is. Dat vraagt bijvoorbeeld extra aandacht voor de vaak steriele omgeving van zor
gomgevingen.
Vlaanderen is het land van het particuliere initiatief. De wens is meer overheidsbemoeienis en het bundelen
van knowhow. In NL wil men juist minder overheidsbemoeienis (Bouwcollege Ziekenhuisvoorzieningen!)
en bestaan er hoge verwachtingen van particuliere instellingen. Algemeen: zorg wordt steeds onzichtbaar
der. Afstemming van particulier initiatief en overheidsbemoeienis is in beide landen een belangrijk thema.
Raf De Saeger (VL): lokaal versus centraal, knowhow versus flexibiliteit. De centrale vraag is: wat is de
taak van de opdrachtgever? Hoe vervult hij zijn taak? Communicatie is hierbij erg belangrijk: de ambitie
van de opdrachtgever moet duidelijk zijn voor de bewoners. Er bestaat een discrepantie tussen de toekom
stige behoeften aan wonen en zorg en het toekomstige aanbod. Zorg versus service.

De Ontwikkeling
Charles Vermeersch (VL) en J ochem de Vries (NL)
Charles Vermeersch:’ In NL zijn de ontwikkelingen grootschaliger vanwege een traditioneel sterk ingrij
pende overheid (vanwege de water/grondsituatie), bovendien zijn marktpartijen in NL gelijkwaardig aan
de overheid. Voor een goede PPSconstructie is gelijkwaardigheid van groot belang. VL is kleiner in om
vang, meer gericht op particuliere markt (kleinschaligheid).
 van culturele verschillen moeten we leren, maar niet overnemen.
 er moet een onderscheid worden gemaakt tussen elementen van een globaal plan in flexibele en niet
flexibele voorwaarden.
 ‘tussen droom en daad’
 perifere detailhandel. De dynamiek bepaalt de grootte en de hoogte. Ruimte geven op de juiste plaats, an
ders doen marktpartijen dat zelf.
Jochem de Vries: ‘Er zijn grote verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Wel opvallend is dat de uitda
gingen hetzelfde zijn. Er is veel behoefte aan een lokale overheid die de regie kan voeren. Het draait om de
professionaliteit van ontwerp en projectontwikkelaar. In Nederland is de houding pragmatischer, ambtena
ren zijn flexibeler, er is een langere traditie van visievorming en door de Wet Voorkeursrecht hebben ge
meenten het eerste recht van koop. In Vlaanderen is de krachtige burgemeester een belangrijke factor. Ob
jectiviteit leidt niet tot kwaliteit, kwaliteit heeft een objectieve en subjectieve component.’
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De Bouwmeesters
Ondanks de verschillende geschiedenis en de verschillende schaal zijn veel problemen toch hetzelfde. De
overeenkomsten zijn interessant. Het is vandaag duidelijk geworden, wat er aan Nederland zijde allemaal
speelt. In Nederland wil de overheid terugtreden, maar weet niet hoe. Er moet minder geregeld worden,
maar wel binnen duidelijke kaders. Door alles snel en veel uit handen te geven verliezen we kennis en grip.
Marktpartijen moeten meer doen voor het algemene belang. We bevinden ons nu in een chaotische tussensi
tuatie, waarin lokale overheden nog niet veel zelf kunnen doen. In dat opzicht zijn de vliegende stedenbou
wers naar Vlaams model zeer interessant. Ook qua voorbeeldprojecten kunnen we nog wel iets leren: kort
lopende projecten die duidelijk omlijnde thema’s en concrete resultaten hebben, zijn veel duidelijker dan
onze Grote Projecten. Er zijn in Nederland drie rijksadviseurs, voor landschap, infrastructuur en monumen
tenzorg, die tezamen een integrale aanpak nastreven. De Rijksbouwmeester is een van de weinigen die on
afhankelijk kan adviseren en de culturele component kan bewaken. Dat ben ik van plan veelvuldig te gaan
doen.

Mels Crouwel
Rijksbouwmeester van Nederland

Er was altijd de mythe van gelijkheid tussen NL en VL. Nu komen de verschillen aan het licht. Maar juist
de verschillen bieden aanknopingspunten:
 hoe beleid te maken en structuren die beleid kunnen dragen in een Europa van regio’s? NB. Niet: het Eu
ropa van landen, het gaat in Europa duidelijk om regio’s.
 bouwheren moeten ondersteuning krijgen. 80% van de Vlaamse opdrachtgevers is eenmalig opdrachtge
ver.
 ervaringsuitwisselingen als deze zijn ongelofelijk belangrijk!
 Vlamingen zouden moeten afspreken om het woord ‘maar’ uit het vocabulaire te schrappen.
 we zouden een observatorium van raakpunten en veranderingen moeten opzetten, een website waarop
niet alleen de resultaten van deze dag, maar ook die van soortgelijke dagen tussen andere landen op te
vinden zijn
 Voor projecten als PANORAMA is continuïteit belangrijk.

Marc Santens
Adjunct Vlaams Bouwmeester
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And still we admire and learn from each other
Wivina DemeesterDe Meyer
When in the early 1990s I toured the Netherlands as policy advisor in Flanders, I was struck by the coun
try’s spatial structure. I admired the good building concepts and stopped to take in bridges that were works
of art. That’s when I knew that Flanders needed a Government Architect too. We worked for the Flemish
Government at the time, expertly advised by professors Charles Vermeersch and L. Albrechts on the Ruim
telijk structuurplan (‘Spatial Structure Plan’), while I dreamed of bridges as ‘works of art’ because of they
power, beauty, technology, and human creativity they express.
‘Buildings are among the most characteristic and enduring products of the culture that creates them,’ wrote
Francis Strauven in the Yearbook for Architecture in Flanders 9093. This idea formed one of the core ideas
in my 1995 policy letter ‘Flanders recognisably present’, which I prepared as Flemish Minister for Finance
and Budget with additional responsibility for government buildings. I then accepted the challenge of draft
ing a highquality government policy on the subject. But buildings are not the only characteristic and endur
ing products of a culture. So too are bridges and roads, urban and rural developments, the restoration of our
monuments and landscapes, even the (re)development of the countryside.
I wanted to instigate change. I started with buildings and introduced, alongside functionality and the impor
tance of the context, the notions of architectural quality, spatial layout, and recognisable presence. Sustain
ability became a key word, and the government had to set an example.
Bob van Reeth was appointed the first Government Architect for Flanders and he has made his mark. Ar
chitecture was put on the agenda in Flanders and the government built in a more exemplary manner. The
building process became more organised and we learnt to deal with the concept of sustainability. A sponta
neous process arose in which a surprisingly large number of agencies, from local authorities to housing as
sociations, sought advice from the Government Architect.
Flanders also acquired a Flemish Architecture Institute (VAi) that provides inspiration for and raises
awareness among the public, professionals, researchers, and the media. Cultural and social aspects of qual
ity contemporary architecture and its impact on our environment lie at the heart of VAi activities.
Though we found inspiration for both the Government Architect and the VAi in the Netherlands, we have
charted our own course. The Flemish Government Architect organised a biennial ‘Master Test’ to discover
young talent, and the VAi published a series on young architects and started releasing the biennial Flanders
Architectural Yearbook.
More than 35 years ago I also visited the Netherlands to learn how to develop facilities for the handicapped
in Flanders. I found inspiration then too, but I also went my own Flemish way, one that was more domestic
and less institutional in character, smaller and convivial. That healthcare facilities are back on the architec
tural and conceptual agenda once again thanks to PANORAMA NL<>VL is something I admire and am
grateful for. That healthcare, good architecture and spatial planning can go together in an enduring manner
must not be doubted again. Three things are essential for good architecture. There is the client who com
missions the project. He must know what he wants and have a vision. Then there is the architect, the profes
sional who processes the seemingly impossible into a concept and turns it into a design. And then there is
the building process in which all players – client, future occupants, contractor – must understand and re
spect one another. The government has to excel in its role as client and as advisor for clients who build with
government support. That advisory function is gathering momentum and the results are starting to become
visible in the healthcare sector.
Flanders has taken its time to arrive at a vision and a project. Flanders is like a vehicle that runs on diesel: it
gets up a head of steam slowly. But once a direction has been chosen we pursue our course. We owe that to
our people and our image.
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Wivina DemeesterDe Meyer, chairperson VL. Former Minister for Finance in the Flemish government; responsible
for the appointment of the first Government Architect for Flanders; chairperson of the Flemish Architecture Institute;
member of the board of governors of deBuren, a FlemishDutch cultural venue.
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Belgian situations in The Nether lands
Adri Duivesteijn
Gatherings like PANORAMA are inspiring because they provide a lot of new information in a short space
of time. In 1980 I was an alderman in The Hague. Similar gatherings were held regularly back then, in
Flanders too. What struck me during PANORAMA NL<>VL was just how much Flemish selfawareness
has grown since then. From a fairly hopeless situation, Flanders has succeeded in devising a number of in
struments to reverse developments. With the Spatial Structure Plan the government is starting to take
charge. The Government Architect for Flanders is the driving force behind many urban renewal projects
and is contributing immensely to many redevelopment processes in towns and villages. The appointment of
the Government Architect is an admirable achievement for the Flemish professional community. In the
Netherlands everything is institutionalised, split into small units on all levels, right down to local authorities
and architecture centres. In Flanders much is achieved by means of direct initiatives, and so Flemish jeal
ousy of Dutch spatial planning has all but disappeared. The desire for quality has prompted change in Flan
ders, and the restoration of spatial quality is now a fact.
In the Netherlands, by contrast, the planning apparatus is being dismantled. We are seeing increasing resis
tance to government involvement. We are reaching the limits of what is possible through planning. The ap
proach has been so rigid that normal life was stifled. In the Green Heart for example, defended vigorously
with policy documents since 1956, individuals and project developers have always found a way of initiating
development. Some processes cannot be regulated by policy. That’s what we’re seeing today. This is ac
cepted as an unavoidable fact in the National Spatial Strategy (Nota Ruimte), but letting go of the doctrine
of centralised planning has huge implications for physical development. I’m fearful of a situation like that
in Belgium before 1980. The Netherlands mustn’t neglect its spatial policy. Here lies an important task for
the Government Architect and the strategic team he now forms with state advisors for landscape (Dirk Si
jmons), cultural heritage (Fons Asselbergs) and infrastructure (Jan Brouwer).
PANORAMA can play a leading role in formulating spatial policy at European level. Areas across Europe
are under threat from economic forces that demand space and energy. Sustainable development and threat
ened areas will become central themes in the decades ahead. Problems are manifold in the vulnerable
mountain regions that are threatened by traffic and piecemeal development. It’s clear that much physical
development (environment, infrastructure, water) ignores national borders, yet the wider implications are
rarely considered. PANORAMA can raise awareness of shared problems and differences in approach be
tween countries. That will enable us to learn more about subjects of common interest and problems that
crop up across Europe.
Adri Duivesteijn, chairperson NL. Member of Dutch parliament for the PvdA (Labour party), spokesperson on housing
and planning. He was; chairman of the parliamentary committee on infrastructure projects; member of the parliamen
tary committee on the construction industry; helped to found Architectuur Lokaal; director of the Netherlands Architec
ture Institute in Rotterdam; alderman for urban renewal in The Hague.
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Lookback on PANORAMA NL<> D
The first international exchange initiated by Architectuur Lokaal within the framework of PANORAMA
EUROPA took place in Cologne in October 2002 under the title Panorama NL<>D (Nether
lands<>Germany). Architectuuur Lokaal asked Stephan Willinger of the Federal Office for Building and
Regional Planning in Bonn/Berlin about the outcome of this meeting. What is the current situation regard
ing architecture policy in Germany?

Results of the fir st Panorama gathering in Ger many
Stephan Willinger
Bonn/Berlin, March 31, 2005
In recent years many European countries have formulated policies to promote the cultural dimension of
building and architecture policy (denoted in German by the term 'baukultur' ed.). The conditions in which
architecture and urban design come about differ enormously from country to country. This is the result not
only of historical and cultural differences but also of differences in spatial planning needs and programmes.
But an understanding of one another’s solutions and instruments, as well as insight into the parties in
volved, is of great significance for economic and cultural exchange within the framework of increasing
European unity. That is why the national government and the Architecture Policy Initiative (Initiative Ar
chitektur und Baukultur) want to make knowledge available, actively encourage the exchange of informa
tion within Europe, and promote German initiatives in this area.
For Germany, the Panorama D<>NL event on October 14 in Cologne was an important step in establishing
links with initiatives in the area of architecture policy in other European countries. It has stimulated discus
sion nationally on architecture, urban design and architecture policy and has increased our understanding of
the Dutch situation.
One of the aims of the Architecture Policy Initiative from the Federal Government is to intensify interna
tional exchange. The Federal Government ratified this in its Architecture Policy Paper to the German par
liament.
Among the measures taken as a result of this policy are:
strengthening participation in the Venice Architecture Biennale
deciding to send, for the very first time, a German contribution to the Sao Paolo Architecture Biennale
organising an architecture tour to Finland in 2003
taking part again in the European Forum for Architecture
increasing participation in the Europan competition (to conclude the national event)
staging an architecture prize, the Taut Scholarship, which enables graduate designers to work abroad for a
year
initiating and contributing to professional gatherings of an international character
drawing up a document in 2004 on the increasingly international orientation of German planning by the
Federal Office for Building and Regional Planning
preparing, as a result of the Panorama D<>NL event in 2002, a symposium scheduled for June 2005.
A total of 18 examples of good practice in urban design and housing in Germany and other European coun
tries will be studied to find out if they can serve as models for architecture policy.
The Federal Government will present a second Architecture Policy Paper to the German parliament on this
set of measures.
Political emphasis now focuses on progress towards establishing a federal council for architecture policy.
The council will work to implement a new structure. The council will also be a point of contact and partner
for international dialogue and exchange. International collaboration will be a major area of work for the
council. Parliamentary discussions about the legal position of the council are in progress. If everything goes
to plan, the council can be set up at the end of this year.
Original letter: see page 90
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Six sessions on cur rent practice
The morning focuses on exchanging information, making comparisons, and discussing concrete spatial is
sues. The six discussions take place at the same time in different rooms on the top floor of Hotel Errera in
Brussels. Seated at each table are both Dutch and Flemish guests: public officials, designers, clients, rep
resentatives of social organisations, and architecture critics. The lastmentioned will play a particular role
late in the afternoon. One person at each table acts as discussion leader. A Flemish or Dutch reporter is
also present at each table. An empty seat at each table allows the chairpersons to move from table to table
and allows participants to pose questions to those at a different table.
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Space
Blank spot
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (NL), report
Flander s
Frank Adriaensen
André Loeckx
Filip De Pau
Marc Santens
Katrien Vandermarliere

Wilma Project Development NV
Professor, University of Leuven (critic)
Head of technical service, architecture and urban design Eeklo
Deputy government architect for Flanders (discussion leader)
Director, Flemish Architecture Institute

Netherlands
Marina van den Bergen
Mels Crouwel
Indira van ’t Klooster
Charlie Martens
Willem Oomens
Niek Verdonk
Marc Visser

ArchiNed (critic)
Government architect for the Netherlands
Project manager, Architectuur Lokaal
Deputy director, Amvest
Policy officer for the arts, Ministry of Education Culture Science (OCW)
Groningen town architect
Director, s@m urban design architecture management

Chairperson for the day Adri Duivesteijn joins the table.

Santens introduces the theme in brief. ‘The central question is: Who’s in control?’ Property developers
build to meet the needs of people. The government defends the public interest. Market research by property
developers shows what people want now, but not what is socially responsible for tomorrow. The longterm
visions of the Dutch and Flemish governments are outlined in policy documents. In the Netherlands there is
the National Spatial Strategy (Nota Ruimte), in Flanders the Spatial Structure Plan (Ruimtelijk structuur
plan). The key word is support. There’s a difference between support from the government and private
sector support. Support is a key notion in both documents. In the Dutch document that means recognising
and articulating needs; it is more facilitative than regulatory. In Flanders it means drawing lines (con
tours) and defending the public interest on the basis of government intervention. A typical Flemish point of
interest is client professionalism. In Belgium 80% of those who commission buildings do not do it regu
larly. In fact, it’s usually the first and last time they will ever commission construction. This is true not only
for private clients but also for public authorities and healthcare institutions. Construction as a cultural act
and the added value of the design and the importance of high quality are often at odds with budgets and
ambitions for such large organisations.’
How do we develop local gover nment expertise?
Santens asks a number of participants for a short response. Martens says that in the Netherlands the gov
ernment is withdrawing more and more from procedures. On the one hand that is a good thing, because the
wishes of residents can now be addressed more directly. On the other hand, local authorities are poorly
equipped for the task expected of them. ‘The professionalism of local authorities is extremely poor.’ Many
municipalities are more than happy when developers do the work for them. ‘The ambitions of the National
Spatial Strategy cannot be translated into practice.’ Adriaensen notes that it is the buyer, not the developer,
who determines architectural and urbandesign quality in Flanders. That is because of the difference in
scale between projects in the Netherlands and Flanders. ‘In the Netherlands property developers often build
a whole neighbourhood. The Belgian housing market is a niche market. To us, a project worth 14 million
euro is big. The bigger scale in the Netherlands means that attention is paid to special aspects such as
choice of architect and spectacular designs.’ He is not very happy with the Spatial Structure Plan for Flan
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ders. ‘The subsidiary principle it announces is too casual.16 The Flemish government welcomes the advan
tages but ignores the disadvantages. Proposals to elaborate ideas are unrealistic.’
Crouwel: ‘What the government no longer does must be defined. What is the framework and where is the
space?’ In a situation dominated by the shortterm vision of developers, in which all the expertise in local
authorities has been bought by the private sector, the most important question now is: ‘How do we build up
expertise in local government again?’ This question is left unanswered in the National Spatial Strategy, and
the document is therefore unrealistic when it comes to implementation. A second point insufficiently ad
dressed is the issue of regional processes. ‘In Breda the regional market is oriented towards Antwerp.’
The question is not only what is allowed but also what is possible. Martens notes that 1500 people are em
ployed by the department of planning and housing in Rotterdam, while 18 people are responsible for the en
tire urban and architectural policy in Antwerp. ‘If those 18 are very good, then they’re of more use,’ thinks
Crouwel.
Gover nment planning instr uments ar e pr ofessional, but their implementation is substandar d
The private sector’s grip on development is increasing now that local government cannot perform its tasks.
But both the Dutch and Flemish governments also lack the means to assess policy. ‘Government planning
instruments are professional, but their implementation is substandard,’ says Adriaensen.
Both countries look at each other closely and have a reasonable picture of the situation across the border.
What is noticeable is the Dutch jealousy of the role of the private sector in Flanders, where a high degree of
architectural quality and resident involvement is achieved in smallscale projects. In Flanders they look
with envy at the Dutch situation, where privatesector parties are taken seriously and are influential when it
comes to discussing big projects. ‘But it isn’t a good idea if the two planning cultures grow towards each
other,’ says De Pau. ‘The market has to find its role in producing quality. The government has to take the
initiative, not the market.’
Oomens points out that a government in retreat does not mean a government that wants nothing to do with
the problem. It’s a mistake to think that regulations and frameworks are no longer needed. ‘Government
withdrawal means limiting the inconvenience and bureaucracy that goes with government policy. Setting
limits and putting frameworks in place are and remain government tasks. The private sector cannot help us
with that. The private sector won’t solve housing or healthcare issues, because the private sector is out to
make profits.’ Martens protests: ‘We translate official policy into market terms.’ That, inadvertently, backs
up the view put by Oomens since, firstly, it stresses that it is a translation of policy and not a development
of policy and, secondly, it is a translation in economic rather than cultural terms.
We tr anslate gover nment policy into economic ter ms
Verdonk adds that herein lies the difference between the public and private sectors. ‘If a public authority
wants to work on the city the question is not who will build housing – the private sector can take care of
that – but who will build the city. In Groningen public developers take the lead. It is they who take on the
difficult projects. Commercial parties don’t, and they let the local authorities down badly with demands
such as ‘70% advance sales’. But if the roles are clear, the problem is not that big, believes Visser. The
government must define the scope within which all those involved can intervene. An important question in
this respect is the potential of the existing fabric in and particularly between towns. He points to the Flem
ish system of the ‘open appeal’. For complicated or large projects, local authorities can avail of the exper
tise of the city architect or the Atelier Lokale Architectuuropdrachten (AtLA). That is an interesting model
for the Netherlands, particularly for regional schemes.
‘But there are many differences,’ says Loeckx. The private sector is scarcely developed in Flanders. More
over, everything is complex and ambivalent in Flanders. In the Netherlands the government is withdrawing,
and that’s a good thing because the country suffers from too much planning. In Flanders, by contrast, the
government wants to become more involved, but that’s not working out so well. Ten years ago the Spatial
Structure Plan was an unprecedented breakthrough, although it was viewed by some as an unprecedented
way of assuming control of development. Now it’s more selfevident.’ A more important difference than
the relative newness of Flemish policy is the way in which it is implemented. ‘It is a topdown initiative. In
the project Stedenbeleid (‘City Policy’), criteria for urban projects are formulated. Many of the projects are
interesting but insufficiently elaborated, often because of a lack of manpower. A designer is appointed to a
local authority to complete a proposal. As a result, a second attempt to acquire subsidy for a project often
succeeds.

16

The subsidiary principle means that each public authority with responsibility in the field of physical planning concerns
itself with those subjects that are fit to be regulated at the level in question. Decisions must be taken at the most appropriate level. (taken from the reader Panorama NL<>VL)
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Who’s in char ge?
The key question still remains who is in charge in which areas. Can provincial authorities guide municipali
ties? (De Pau) Should the local authority have control of development? (Duivesteijn) Isn’t the municipal
level too small to do that effectively? In Rotterdam, for example, metropolitan ambitions are frustrated by
suburban municipalities? (Oomens) Is there any point in prohibiting development outside towns without in
creasing possibilities within towns? (Adriaensen) Who, in short, is in charge? ‘A good director has a vision
of the future that he draws on when directing others,’ says Duivesteijn. ‘If the government knows want it
wants to achieve, then the expanding role of the market is no problem. The canalbelt in central Amsterdam
was built by private parties upon the instigation of the government. The quality of this area is undisputed,
so it is possible. The government is a director with the means but without the money. It must know what its
target is, even if it doesn’t have a precisely defined final picture. The metaphor of the director unleashes a
glut of metaphors. ‘The director also determines the means to realise wishes,’ says Adriaensen. ‘Now that
the script is lacking, the actors are working out their own plot.’ ‘The director is not someone backstage who
takes a peek now and again; a director is out front running the show. A good director never hands over con
trol to others. If he gives actors freedom the result will be a cacophony. Is that what we want?,’ asks
Oomens. ‘A vacuum has been created in which everyone does what they like, without any overriding co
ordination,’ asserts Crouwel. That is debatable, counters Duivesteijn. ‘What would the Netherlands have
looked like without government policy?’ This hypothetical question occupies the company for a while.
What would be the selfregulating capacity if government policy was abolished? There would be benefits at
a small scale, but not the large scale, is the general consensus – in the Netherlands it must be said, since the
Flemish participants are convinced that a situation without regulations would lead to absolutely no self
regulating capacity. Yet everyone agrees that the city centre is not the biggest concern. There are enough
guidelines in place, the administrative machinery might need some retraining, and project developers must
display a little more sense of responsibility. The big issue that keeps cropping up yet is not answered satis
factorily, concerns the larger regional issue. This remains something of a white spot in the discussion. In the
town of Eeklo, De Pau has developed a very successful formula to reach regional agreements at local
level.17 The main elements of the formula are: regional consultations about the effects of house construction
in the surrounding villages (1), a Flemish strategy that determines the ‘ingredients’ but not the ‘recipe’ (2),
and ingredients based on the seven statements by Bob van Reeth on sustainable architecture (3).18
The quality of client and the commission ar e of cr ucial impor tance for the quality of a pr oject
Santens steers the discussion towards some case studies. The Netherlands employs the notion of model pro
jects. The bestknown are, of course, the Ten Big Projects specified in the government policy document on
architecture. What is their purpose?
Crouwel: ‘The aim of the Big Projects was to make tangible the relation between policy, vision and prac
tice. The word ‘project’, however, is an unfortunate choice, since some are just themes while others are
genuine projects. The themes can in principle last forever, but they create the expectation that results will
be achieved within the fouryear period covered by the document. Some of the projects are somewhat un
fortunate choices too. The Rijksmuseum, for example, will not be completed in four years. What’s more, it
cannot serve as a model in view of the way the project is now proceeding. The Big Projects, therefore, not
only fulfil ambitions but also reveal their failings. In the new policy document the duration and aim of the
Big Projects will be better defined and related to each other. From now on they’ll be called Model Projects,
a change that will remove the association with the Grands Projets of Mitterrand.’ A big advantage of model
projects, according to Vandermarliere, is the potential to work in a more ‘lateral’ manner, i.e. in a cross
disciplinary manner. That is not the case in the Netherlands, however, which has three state advisors for
Architecture, Landscape, and Building Conservation. The biggest problem in selecting suitable Model Pro
jects, however, is that the central government takes on the role of client less and less. ‘That makes it diffi
cult to find a project that can be completed within four years.’ Oomens adds that up to now there hasn’t
been a link between model and policy. Nobody knows whose problem it essentially is and, accordingly,
who needs to solve it. The formulation of assignments needs to be clearer. ‘The starting point of every as
signment lies with the client,’ asserts Crouwel. ‘The quality of the client is vital to the quality of the pro
ject.’ All the same, notes Verdonk, ‘unsuccessful projects can also serve as excellent models.’ Not that the
quality of Dutch building production is so poor, but exceptional is not the right description either. Santens:
‘Maybe the relation between preparation and final product could form a suitable model – highlighting the
connection between them and how it influences quality.’
What is the situation in Flanders? De Pau: ‘We could do with some of those! Many builders haven’t a clue
about the government architect or about quality. Projects to the tune of 275,000,000 euro are realised here
without any involvement or input from the government architect! That’s a big worry for Flanders.’ But
17
18

See reader, articles from participants, De Ruimte: Filip De Pau - Cultuurprijs 2003
See reader, articles participants, The Space: bOb van Reeth - 7 statements on sustainable building
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model projects exist in Flanders too. Loeckx: ‘We call them ‘cluster projects’, big and small schemes are
grouped together in a cluster project. In Aarschot, for example, a link is made between the restoration of a
mill and the construction of apartments. Grouped in one project in Kortrijk are cultural amenities (ateliers),
a healthcare campus, waterways, education and sport. That makes the scheme visible. In addition, the
chances of failure are small, because something will always be realised.’ We have to view model projects in
their totality and context. ‘We’re aware of many examples of splendid architecture in the wrong place,’ says
De Pau.
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Countryside
Plenty to do
Anke Vos, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Flander s
Herman Jult
Geert Vandewynckel

Sigrid Verhaege
Luc Wynant

Architect and urban designer, active in managing projects
Alderman for physical planning and urban design in Heuvelland, a small mu
nicipality with plenty of open space. Together with professionals he aims to cre
ate a focused policy on open space. This way of working was not a matter of
course until recently.
Works for the cabinet of the Flanders prime minister Yves Leterme, deals with
the promotion of rural policy in Flanders.
Mayor of Liedekerke, a municipality close to Brussels, not really a rural com
munity. The redesign of the village centre, according to the procedure set up by
the Government Architect, has given an impetus to the municipality.

Netherlands
Thijs Kramer

Delegate from province of Zeeland who deals with nature, landscape, dams, and
the delta works. Changes to the landscape are resulting in new, unfamiliar situa
tions that will have a big impact on the future. It is advisable to continue striving
for quality and to search for new forms of integration that encompass recreation
without neglecting agriculture.
Lodewijk van Nieuwenhuijze Landscape architect at H+N+S landscape architects, deals mainly with
physical planning and water in rural areas.
Machteld Versnel
Planning advisor, department of external policy, Dutch Society for Nature Pres
ervation. Active in the Delta Metropolis Society, which studies future ap
proaches that reflect the needs and perspectives of various interest groups. (dis

cussion leader)
Richard Wijnschenk

Alderman for land use, building conservation, and nature conservation in
Loenen, a municipality in the Green Heart and part of an important open area in
the Randstad. The village possesses 200 structures of built heritage and is a pro
tected village. As alderman he is involved in the realisation of 250 new dwell
ings to expand the village.

Chairperson for the day Wivina Demeester joins the table.

Versnel starts the discussion by dealing with the personal question put to each participant beforehand. The
Flemish participants did not receive questions and will respond to the contributions from their Dutch col
leagues.
Limited developments ar e needed
Kramer asks for a brief explanation of Zeeland’s policy of prohibiting development in old villages. What is
the idea and what are the alternatives?
Zeeland is a rural province. When searching for the best policy for towns and villages, a distinction is made
between major centres, minor centres or villages, and the countryside.
The four biggest towns are designated as major centres. Developments are concentrated in these centres,
which account for the greatest number of dwellings and amenities and are also the places where additional
developments can be accommodated.
But that is not to say that the minor centres should be denied all possibility of building more housing. The
key question is how to ensure that rural villages remain viable entities. Limited developments are needed!
These thoughts clearly indicate how difficult it is to continue current policy.
The tendency now is towards decentralisation; more and more authority is delegated to local authorities,
who now have to take more and more decisions for themselves.
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Another policy challenge concerns the coastal zone. What developments should be permitted? Only those
that, directly or otherwise, serve particular public needs? Allow new villages? Is the construction of appeal
ing residential environments the answer to the fall in resident numbers in rural villages?
All these questions are addressed in Zeeland without any consideration for what’s happening across the
border. This is a strange attitude. The proximity of Flanders might trigger in a slightly different perspective.
Locality needs a new injection of life
Wynant notes that the redevelopment of Liedekerke village square is the work of a Dutch office. Collabora
tion of this kind can help change ways of thinking. New ways of approaching or doing things are boosted
by mutual exchanges that produce new insights and discussions. Policy in Zeeland, for example, reflects
what to us is a different conceptual approach. In Zeeland they devise an advance strategy at a big scale,
they examine what can be developed where, which areas can function as magnets, where additional devel
opment should be permitted. In Flanders the Spatial Structure Plan offers steppingstones, compels those in
volved to think in terms of housing quotas established in advance. For example, a study of housing needs
must be carried out for each municipality to determine the demand for dwellings in each area.
Jult: In Flanders there are three policy levels: the Region, the Provinces and the Municipalities. The Prov
inces are not completely in harmony with the regions, which is why the Intercommunales were set up.
Communication and collaboration between the different levels doesn’t occur smoothly. Much has to do
with the large number of young urban designers employed in the public sector and who are not sufficiently
aware of the public interest.
The Provincial level has been the subject of much discussion for a long time. Are three policy levels
needed? The policy principle is: what is possible at municipal level should be done at this level. Nonethe
less, the three levels still exist. Is this not a contradiction?
The policy decision to stimulate development in urban areas is disadvantageous to smaller municipalities.
Certain developments are necessary in smaller rural municipalities too. Here, too, a new injection of life is
needed, for that is the only way to safeguard the future of these communities.
Van Nieuwenhuijze: The introduction of administrative boundaries means that funds are tied up within
these boundaries. Jult: The main problem is that administrative boundaries no longer reflect reality.
The landscape is seen as a gar den for densely populated towns
Vandewynckel: The three most important landscape components are agriculture, tourism, and nature. The
question is how they relate to one another?
The landscape is greatly affected by changes in agriculture, since agriculture still accounts for the greatest
share. The government in Flanders mainly gets involved when nature is the issue.
The countryside is viewed as a garden for the densely populated urbanised area of Flanders. This is not
necessarily a bad thing, though the status of the countryside should be more explicitly stated. The starting
point is ‘supply and demand’. Municipalities now prefer to determine their own course of action. The
higher authorities issue too many directives to local authorities and to farmers but there is no direct benefit
to those affected. Farmers are viewed as guardians of the landscape but they are not remunerated for this.
The countryside must not become a playground for Flanders. Rural municipalities cannot simply accept any
form of recreational development; instead, they should take into account what is already on offer.
Wijnschenk: ‘It’s an illusion to think that you can keep the small farmers afloat; it’s the big ones who look
after the landscape.’ Policy in the Netherlands aims to sustain smaller rural communities. It does this with
policies that support forms of recreation that cause no noise pollution or disruption and support historic
landscapes (through subsidies). Municipal development plans are drawn up (comparable to an RUP spatial
implementation plan in Flanders), and there is a policy document on development aesthetics that lays down
guidelines for the use of materials, amongst other things, in rural areas.
Wijnschenk: How does the approach to the Holland Water Defence Line lead to new landscape vitality?
The Holland Water Defence Line is a nineteenthcentury line of fortifications and dikes that was never used
as intended. It should be on the list of UNESCO World Heritage Sites. Subsidies are needed to inject new
life into the heritage and guarantee its survival. A partner from the private sector is also needed in the ven
ture. The partner can develop a business opportunity while the government can profit from the ensuing cul
tural benefits. The endeavour will take many years and is based on an agreement that determines how vari
ous smaller sections within a larger area will be developed in an integral manner.
Small municipalities in Flander s still have a café
Van Nieuwenhuijze: What should be the most important aim for building clients in the countryside?’
Wijnschenk: To aim for synergy between built and unbuilt based on careful integration of development.
Kramer: But how can the quality of life be safeguarded in a small village once the last shop closes? A solu
tion could be for the government to invest in multipurpose amenities (school, shop, care facility in one),
even though the problem of scale remains, since amenities rely on a minimum number of residents.
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Vandewynckel: Heuvelland is an area with a number of villages, each with a different population. It was
decided, nonetheless, to build a community centre with function room and playground in each village, irre
spective of the number of villagers. This, in combination with mobile amenities, ensures the vitality of the
villages.
Kramer: Small municipalities in Flanders still have a café. If there isn’t one, as is the case in some Dutch
villages, you get impoverishment!
Van Nieuwenhuijze: Can you briefly explain how to build sensibly in the countryside?
The Dutch National Spatial Strategy should have stated: ‘Construction is prohibited in the countryside
unless it enhances quality.’ Only in that way can investment in a landscape framework and in land man
agement be made. Land development in the Netherlands means drainage and land consolidation across the
entire cultural landscape. It is a consumer landscape for city dwellers, except that they are no longer al
lowed in. From now on new developments must be linked to planned access routes that benefit the leisure
sector. Only then will quality be enhanced.
It’s also important to show how various functions are interwoven so that compensation can be scaled ac
cordingly. For example, housing development is possible if it also benefits nature. In elaborating develop
ment visions, the makers should consider regional differences. How we deal with the problem of water dif
fers per region.
Local str uctur e plans have been reduced to a consensus
Jult: Land consolidation, carried out with landscape qualities in mind, means that certain valuable land
scapes in Flanders are successfully protected or restored. Many paths, for example, could be used for rec
reational purposes. Another issue is which groundbased activities can be relocated and what new ground
based functions can take their place.
It can generally be said that ‘the problem should be formulated in a way that generates a solution’. This ap
proach is lacking in the local structural plans, which are too abstract and pay too little attention to everyday
reality. Local structural plans have been reduced to a consensus that have to enjoy the support of everyone.
As a result they no longer adopt a position, and that weakens physical planning.
Demeester: Planning has become too abstract.
Kramer: Debate at a higher level of scale must address concrete needs.
Sigrid Verhaege: The need for debate has been apparent for a while, but the debate never gets going.
Demeester: ‘That debate started, but it died out. The Prime Minister has to get it going again.’
Jult: But who should conduct the debate?
Kramer: Agriculture has become public landscape; it’s a public concern. Planning this space in a good
manner is the result of all solutions devised for minor problems, but it cannot occur at municipal level. It
must occur at a higher level, provided the farmers can have their say.
Jult: Aren’t farmers too much on the defensive and doesn’t that lead to a lack of variation?
Kramer: They are being overtaken by reality.
Van Nieuwenhuijze: Today’s agricultural landscape is all private property; this gives farmers the added
status of owners. We need to find a new relation between public and private.
Conclusions
Versnel concludes with a brief summary of what she considers the most important topics discussed today:
 the regional approach
 the quality of life in villages is not solved by building more housing
 accessibility and openness of the countryside
 land consolidation has destroyed more in the Netherlands than in Flanders
 physical planning at a level that is too abstract
 municipal boundaries are out of sync with planning policy that is attuned to dynamic developments.
The roundtable discussion was a way of exchanging of ideas and learning about one another’s concerns. A
number of crucial questions arose. Questions that address countryside issues. As Herman Jult stated: ‘The
problem should first be formulated clearly and that should then form the starting point for finding a solu
tion.’ The following are some of the most pertinent questions that arose.
 How can we safeguard the quality of life in small rural villages? Linked to that is the question of how we
should deal with new developments in the countryside.
 Is the countryside a garden or consumer landscape for city dwellers? Linked to that is the question who is
responsible for tending this garden and what their precise task is. Do farmers still have influence now that
the countryside is public property or is of public interest?
It’s clear that there’s plenty to be done in both countries in terms of rural policy. That’s partly the result of
the drastic changes now occurring in the countryside. The conversation also revealed how much both coun
tries can learn from each other, despite the fact that the Netherlands is much further than Flanders with its
rural policy.
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City
Tablelegs
Tony Van Nuffelen, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Netherlands
Jetty Eugster

Maarten Kloos
Dominique Pieters

Alderman in ’sHertogenbosch for spatial planning, public space and building
aesthetics (discussion leader)
Director of De Principaal project development / De Key housing association,
former project director of AM Wonen
Director of Neutelings Riedijk, designer of housing in Ghent and MAS in Ant
werp
Director of Architecture Centre Amsterdam (ARCAM)
Critic for, among others, de Architect (critic)

Flander s
Jaak Brepoels
Guido Leerschool
Marc Martens
Linda Boudry
Farida O’Seery
Tony Van Nuffelen

Alderman in Leuven for land and housing policy
Vlaanderen Bouwt, nonprofit organisation
Flemish Society for Planning and Space, nonprofit organisation
City policy, Ministry of the Flemish Community
Director of Interieur Kortrijk 2004 (critic)
Team of Government Architect for Flanders

Fer Felder
WillemJan Neutelings

Key question: ‘Various sources of government funding are available for urban renewal projects. Not all
municipalities are able to avail of the funding. How do municipalities finance their renewal projects?’
The gover nment has to entice
Eugster introduces the theme and asks Felder to explain the Dutch situation using a concrete example.
Felder is not in favour of urban renewal that depends largely on subsidies. It is a bureaucratic and laborious
process and is subject to too many regulations. A subsidy can set processes in motion, but the potential of a
successful project is greater if it starts within society. The government should stick mainly to enticing or
encouraging negotiations with other parties. Stimulate is the word.
One renewal project in Amsterdam concerns 19thcentury workers’ dwellings. The houses are a good ex
ample of the Amsterdam School and were a response to the commercial trends of their time. The houses
provided workers with goodquality accommodation. Adapting the houses to meet current standards is ex
pensive, and a section of the neighbouring harbour area is therefore earmarked for development. But rules
and regulations prevented the project getting off the ground for a long time. The strategy had to change.
Since a large number of the dwellings are owned by private individuals or by housing associations, other
forms of living can be introduced (by joining two dwellings, by adapting them for elderly occupants, etc.).
The objectives are thus broadened and the saleability increased. After all, real estate is profitable in Am
sterdam. In the end, the project could be realised without subsidies. But there’s still one problem: a factory
in the harbour opposes the development. Felder concludes that government funding isn’t always needed to
realise a project, but it can be used for initial research.
Fundamental differ ences
Brepoels explains that projects of this sort are almost impossible in Flanders. Dutch housing associations
possess a lot and can take on big schemes, with bigger budgets. The sale of cultural heritage in Flanders
does not generate much revenue and does not always enable projects to be financed. In addition, property
sales in the Netherlands are on the decrease.
Martens notes that Flanders does not have much in its ‘portfolio’. Things aren’t so bad in the town of Leu
ven, adds Brepoels, where 8% of the dwellings are owned by the local authority. But the approach in urban
districts isn’t like it is in a big city like Amsterdam because of the scale alone. In Flanders more support
from the government and from the private sector is essential. Careful preparations are the key to success
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here. But what constitutes a good publicprivate venture? The answer has yet to be provided and experience
is all we can go by. What also slows progress is the archaic structure and methods applied by some of the
(public) partners involved. Reform is badly needed in this area.
Leerschool gives an example of his cooperation with Leuven. The local authority bought a monastery and
surrounding park on which a compact housing scheme could be built. Vlaanderen Bouwt was awarded the
commission. Young and good architects were invited in a sort of competition to come up with a project for
affordable dwellings. The contractor has right of use and has to hand part of the sales profit over to
Vlaanderen Bouwt. This is not a subsidy but a special approach that deviates from the usual privatesector
practices. ‘We are succeeding in raising awareness of other forms of housing, an absolute necessity in a
land divided into plots, because the projects are of high quality and remain affordable,’ concludes Leer
school.
Kloos comments that there is good architecture in Flanders too that hasn’t been built with private money
alone. Felder admits that the situation in Amsterdam is unusual because 60% of the dwellings are owned by
housing associations. Still, associations must depend less on traditional subsidies and be able to determine
quality. He thinks that this should be possible in Flanders too, even in smallscale projects. A local author
ity, for example, could set up a project with a housing association, which then looks for partners. The asso
ciation develops and owns the property and ground. Van Nuffelen asks who determines quality and who
safeguards it? According to Felder a contract has to be made between the local authority and housing asso
ciation and a good procedure has to be agreed. After all, a subsidy doesn’t offer this guarantee.
Integr al appr oaches
Kloos thinks that we should think about what is possible or required in the future, rather than focusing on
today or yesterday. He adds that the city is made up of more than housing. He returns to Felder’s example:
the workers’ district and the harbour area. The factory protest is a key point: a lot of time and money is now
being wasted and that could have been avoided by more thorough preparation and a longterm perspective.
Which of them shouldn’t be there in the future, the factory or the houses? An integrated approach that goes
beyond the usual categories and that takes into account the completeness of the city could well be the
change we need to realise better projects. And we must also discuss clichés: ‘You can’t discuss a table
without first looking at the legs!’ A partner from the housing sector, for example, doesn’t look at industrial
development.
Another example is the new cruise terminal in Amsterdam. That doesn’t work because it cannot accommo
date big ships, but it’s a very popular convention centre. Isn’t it possible to build a new terminal elsewhere
and convert the terminal into a convention venue? This requires planning at a higher administrative level. A
cliché to raise the topic of business locations in the Netherlands is the ‘icon’ of the fishing villages and the
flower auctions. Most of them are now located in the wrong place and are inaccessible, for the sake of de
velopments in the sector. Owing to the rise in imports by aeroplane, they are perhaps better located closer to
an airport. That could lead to a new publicprivate venture for the next 30 to 40 years.
Felder responds that this is not possible in the Netherlands.
Neutelings adds that planning has been eroded and urban design is too passive. Things used to be different.
The usual excuses are ‘we don’t have a commission’ or ‘we don’t have funding’. Nonetheless, there are
useful instruments such as the zoning plan, but they are no longer used. That’s why we see less and less
longterm thinking in the Netherlands. The gap between planning and what urban design should be has be
come too large. In Flanders, by contrast, ‘city design’ has been introduced to remove those barriers.
Ever yone has a different solution
Boudry responds to the views of Kloos. In Flanders the government is aiming for a longterm vision
through its ‘city policy’ approach. This can change attitudes perhaps. Projects must be interdisciplinary and
include a private contribution of around 30%. Sometimes a town is dictated to by a privatesector partner,
without any ambition formulated in advance. That is why support in the form of experts and an additional
design team, paid and working on location, is more interesting than a traditional subsidy. Initially, a number
of towns opposed this ‘meddling’ but they are now convinced of the benefits for their project. All projects
are submitted again to the Flemish administration and assessed by a quality panel. Those selected receive a
subsidy in two parts because the project usually develops further after the concept phase (and sometimes in
the wrong direction).
Brepoels agrees that thanks to this system the city learns by doing or is given a chance to learn. Owing to
the intensive and timeconsuming preparations for a project such as the ‘Central Workplaces’ (a site once
owned by the railway company), beautiful, publicly funded, subsidised, owneroccupied dwellings will go
on the market, but the designers are asking for more fees because more effort is required from them. A
solution for the obsolete legislation and for the shaky expertise of most towns is perhaps an autonomous
municipal company that is better able to deal with the private sector. It is remarkable that the private sector
is prevented from building public housing in Flanders.
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Eugster notes that the Netherlands is still ‘searching’. Everyone has a different solution, and that’s confus
ing local authorities. Officials in ’sHertogenbosch first did their homework on a project for the station dis
trict before involving the private sector.
Martens says that there is a growing market for public housing in Flanders. His idea is to partly privatise
this and, eventually, to abolish the outmoded housing associations. There’s also a lack of expertise today,
especially in smaller towns. They should therefore receive extra guidance (see also ‘city policy’). It also
happens that projects with a privatesector partner are up to 30% more expensive.
Felder thinks that you should still realise dwellings for 100% of the market value. An owner would be able
to sell the ‘cheaper’ home for the real market value immediately.
Boudry notes that collaboration is usually bothersome for the public partner and beneficial for the private
partner. The latter doesn’t always take its public responsibility seriously.
Martens adds that a developer has no interest in realising public space.
Monopoly
Eugster asks: ‘If those new situations crop up in practice, how do you deal with them in Flanders?’
Boudry thinks that ‘working locally’ demands a different approach depending on the place or town. What
seems like trouble can turn out to be interesting if the procedure is good.
Brepoels says that there is no direct relation between expense and revenue in Flanders. After all, some peo
ple cannot cope with privatesector prices and the proportion owned by public authorities is not big enough
to influence the market.
Fer Felder advocates more communication with the private sector. Clear agreements should be made be
tween partners about who can and should do what and who earns what.
WillemJan Neutelings explains that it is somewhat easier in the Netherlands because so much is bought.
Making good deals is so much easier. As already mentioned, towns own or lease plenty of property and can
maintain control more easily.
Felder thinks that local authorities should be aware that they can influence private development through is
suing permits. The private sector isn’t completely free to do as it wants!
Neutelings notes that there is a monopoly situation in the Dutch private sector whereby too many agree
ments are made among the parties. The situation in Flanders is more splintered, with many ‘small’ partners.
Felder would like it if a middle course were found.
Eugster wonders whether the Netherlands works in such a ‘generalising’ way. After all, there are examples
of a differentiated regional approach.
We don’t always have to look back
Kloos thinks that the Flemish ‘city policy’ is interesting because projects are planned for the long term and
extend beyond disciplines. Architectuur Lokaal could make recommendations in the Netherlands. We could
learn something from each other here about important themes. We first have to ask good questions before
we can arrive at good ideas or solutions!
Leerschool is annoyed because there is still no policy for cities. A free town plan is no guarantee it will be
built! The typical Flemish ribbon development, private homes, and shoppingcentres are still being devel
oped.
Boudry says this is an old cliché. Physical development used to be terrible but things have changed. But
you still have to deal with what was previously permitted.
O’Seery agrees and thinks you should look at today’s dynamism.
Boudry goes further by referring to the ‘city policy’ website that presents examples of an integrated ap
proach.
Martens adds that various people are working on the future: the debate can and must take place. But at the
same time you keep working ‘in the field’
Jetty Eugster would like to know what such an ‘integrated’ approach in Flanders means. Does it imply citi
zens or occupant participation?
Boudry answers that most towns have a poor record when it comes to public participation. In Flanders there
is still no culture of allowing the pubic to have a say. How do you work in a socially responsible way?
Kloos says ‘transparency’ is the key. This doesn’t mean that the process has to take longer, but that you
adopt an attitude.
Jaak Brepoels wants to emphasise that a negative image can be disastrous. We should be positive about
what has been happening recently and what has been put in place. We aren’t there yet, but that doesn’t
mean we’re not on the right track!
Eugster sums up.
Plenty can happen, but we should always look to the past. Continuous evaluation inspires discussion, learn
ing and development. Together we can generate dynamism!
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Built heritage
Things we like
J etse Oosterbaan Martinius, Architectuur Lokaal (NL), report
Flander s
Jan Bruggemans
Ludo Collin
Raf Coussee
Jo Lefebure
Frans Peeters

Senior lecturer at St. Lucas Institute, where he set up the St. Lucas archive.
Bruggemans trained as an architect (critic).
State secretary for culture for the Diocese of Ghent, deals with church property
and the redevelopment of monasteries and churches.
Architect with Coussee en Goris, Ghent. He often works on heritage projects on
behalf of public and private clients.
Architect with Ghent department of heritage for the past 25 years (discussion
leader).
Mayor of Geel.

Netherlands
Aaron Betsky

Director of Netherlands Architecture Institute; responsible for preserving and
providing access to national architectural archives.
Jaap Huisman
Critic for SMAAK and Vrij Nederland, amongst others (critic).
Wessel de Jonge
Architect, Wessel de Jonge Architecten.
Ger van den Oetelaar
Alderman, municipality of Boxtel; sphere of activity covers spatial policy, cul
tural history, built heritage and tourism; Oetelaar has plenty of experience with
heritage and conservation policy. He too sees the potential of heritage when its
positive aspects are underlined.
Jetse Oosterbaan Martinius Project manager, Architectuur Lokaal
Remko Overdam
Project manager for renovation of Van Nelle factory, acting client for Volker
Wessels.

Lefebure starts the discussion by asking how each participant is involved in building heritage and what
their attitude towards heritage is. What are the differences between the Netherlands and Flanders? How is
it possible, for example, that there are 55,000 monuments protected by law in the Netherlands and only
9000 in Flanders? The answer is probably the fact that legislation to protect monuments has existed since
1963 in the Netherlands and since the 1970s in Flanders. But even before that there was the Council for
Building Conservation. What’s more, many more Belgians build their own home and therefore assume re
sponsibility. Government involvement is therefore less urgent.
Collective memor ies?
Bruggemans thinks that all parties should be involved in discussion about architecture and built heritage.
Peeters thinks that conservation is too often viewed as a constraint, while it is in fact an opportunity. In the
past, developers demolished too much without a thought for heritage. Peeters doesn’t consider himself an
expert but he wants to protect heritage. That can be difficult at local level: support from the Government
Architect in Flanders is therefore extremely important.
De Jonge was involved in the renovation of the Van Nelle Design Factory in Rotterdam. He believes that
the private sector would welcome responsibility for building conservation. The aim was to combine ‘art,
culture and commerce’ in such a way that they didn’t weaken one another. Overdam thinks it’s a successful
publicprivate venture.
Betsky’s view of conservation is one of ambivalence and he explains that with two statements: (1) heritage
is always linked to nostalgia, and that’s not a good thing; (2) cities are progressive and that means that
demolition must take place. Heritage can hinder new development. He claims that Zonnestraal sanatorium
in Hilversum by architect Duiker should be demolished because, though beautiful, it’s useless. Huisman
partly agrees. He thinks it’s a pity that some city districts permit absolutely no development because noth
ing more can happen. Lefebure says that architects should also consider demolition. Zonnestraal was to
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have been demolished thirty years ago. Nonetheless, Lefebure is happy it never happened. After all, the
building is more than a tourist attraction; it’s become part of our history and collective memory.
Betsky does not agree entirely. He wonders if people can see that history by looking at the buildings, and he
finds the notion of collective memory very farfetched indeed. But Lefebure still sees a need for something
recognisable.
Tr ansfor mation and r estor ation
The majority of the discussion then focuses on functions and changes of function in protected buildings.
The company wonders whether it’s possible to restore buildings without changing their function. And that
change of function is not always desirable. Lefebure would prefer not to see a church change function, for
example, when it means the complete alteration of the interior and the survival of the shell only.
The original function of an old building is always significant when it comes up for renovation and trans
formation. Architects should study the original structure and function when they receive a commission of
this sort. That doesn’t always happen, however. Bruggemans observes that new construction enjoys a
higher status than restoration among architects. According to him, architects should learn restoration skills
since demand is so great.
How to deal with dilapidated buildings and whether form or function should determine the approach taken
are, the panel thinks, interesting questions. The approach can differ per project. There are two possibilities
in restoration projects: (1) restore and then decide on function; (2) decide on function, then restore.
In the discussion on changing the function of old buildings, the Dutch panellists are amazed by the big dif
ference in Flanders between Catholic and Protestant churches. Catholic Churches are a ‘House of God’ and
never acquire another function, while Protestant churches belong to the municipality and changes in use are
considered.
Lefebure agues that monuments shouldn’t be considered as ‘cultural emptiness’. Monuments should not be
preserved if they serve no purpose. That said, buildings shouldn’t be demolished just like that. ‘Be cautious
when it comes to demolition; a suitable use may present itself in five years time,’ says Lefebure. The prob
lem with that, however, is the cost, and noone is prepared to foot the bill.
Conclusion
Far too often building conservation is seen as a problem, notes Lefebure. That’s strange, ‘because it’s about
things we like,’ he adds. He proposes scrapping the term monumentenzorg (literally: ‘care of monuments’).
‘Care’ is an unfortunate choice of word since it suggests that monuments are somehow ill, while we should
really see them as gifts.
Building conservation, he believes, shouldn’t operate in isolation. Rather, it should relate to four pillars: ur
ban design, physical planning, new architecture, and economics. A steering committee should therefore be
formed, consisting of government representatives, inspired and qualified architects, and skilled developers
who are aware of the importance of heritage. The parties must not build a big wall around themselves. In
stead, they should recognise one another’s roles in assessing the importance of heritage. There is too little
of this interdisciplinary interaction at present, even though it is important for heritage.
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Health Sector

Excess is the answer
Wim Tielemans, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Netherlands
Sjoerd Cusveller
Margreet Duinker
Peter Jansen
Barend Staal
Johan Strik

Urban designer, s@m urban design architecture management
Architect and director of Duinker Van der Torre
Policy official, Aedes (critic)
Director of Medical Centre, South Rotterdam; former director of Delta Psychiat
ric Hospital
Alderman, municipality of Woerden, former director of Woonzorg Netherlands

(discussion leader)
Heleen Wüst

Director of Vivium Zorggroep, De Bolder in Huizen

Flander s
Vera Van der Borgt
Peter Degadt
Stefan Van Garsse

Chairwoman of OCMW, town of Aalst
Chairman of Flemish Advisory board for the recognition of care facilities
Medical inspector for healthcare institutions, Ministry of the Flemish Commu
nity
Raf De Saeger
Architect and engineer (critic)
Henk De Smet
Architect
Wim Tielemans
Atelier Lokale Architectuuropdrachten
Christiane Vandenheede Director of Home Vijvens convalescent home
Chairperson for the day Wivina Demeester joins the discussion.

The rising number of elderly citizens alone means that the health sector faces major change. What are the
consequences for those who build and how they build? What are the pitfalls and what ideas are emerging?
Each panellist sketches a situation and offers an opinion.
Complexity
Duinker says that clients  and designers too  embark on a long process but never know where they will
end. Each new commission is another adventure and the result cannot be predicted.
Jansen notes that the accommodation needs of highly diverse age groups are actually very uniform. ‘Single
level dwellings’ are also suitable for young families. Everyone wants to live close to the busstop and the
corner shop, and elderly people are willing to climb a stairs now and again, even if they have to take it easy.
Vandenheede claims that the biggest problem for clients today is that they have to combine a multitude of
wishes, forms of housing and resident contentment with financial feasibility.
Vera Van der Borgt asks how we can keep it all affordable in view of the European directives in 2010. Each
room in a home for the elderly, for example, will have to have its own sanitary space. There is also a ten
dency to widen the range on offer: big rooms, small rooms, plush, day care, short stay, and so on. How can
we keep it affordable for the institution and for residents too?
Wüst says it is very difficult to reconcile the closed character of an institution with the ambition to remain
part of the community. Opening a complex by locating a neighbourhood shop or restaurant in it sounds
good in theory perhaps, but the experience is that it doesn’t work! Forming a vision that not only sounds
good but also works in practice is very difficult.
Van Garsse notes that Dutch healthcare organisations are directed largely by the government via the
Bouwcollege (a special building unit within the Ministry of Health, Welfare and Sport), and that in Belgium
responsibility lies with the organisations themselves. We have to aim for a healthy balance. Certainly there
are an increasing number of regulations, rules, standards, and requirements that care organisations have to
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comply with. The pace of change is so fast and the investment required so great that we must now ask how
care can remain affordable.
De Smet asserts that the smallest mistake by a designer can have huge repercussions. The designer should
therefore climb into the skin of the individual who needs care. The healthcare organisation has to commu
nicate its requirements very precisely to the architect. Moreover, he claims that the care currently provided
in Flanders is unacceptably poor.
De Saeger says that we know how care institutions are organised. The central committee should improve
organograms and provide them to designers. The architects have the task of giving the organogram a soul or
character based on enormous personal empathy. The architect must never lose sight of the fact that a
healthcare facility is a place of work and residence. A healthcare facility is therefore a fullfledged residen
tial environment. The designer should pay attention to existential matters.
Cusveller observes that making an organogram does not result in architecture. We must ask ourselves what
the relation should be between a care facility and the outside world. How do you let locals know that they
too are welcome in the café of the care facility? There are many architectural questions and a multitude of
answers. And that is the reason why you need to stage an architectural competition!
Staal is building a big healthcare facility. It consists of a main building containing the basic hospital ser
vices and psychiatric unit. Surrounding it is a ‘care hotel’ with more luxury services and commercial
amenities, and then there is a gradual transition to that other monoculture (i.e. the world of healthy people).
The zone in between is the most beautiful zone. It is a world of diversity that architects should concern
themselves with. The combination of core buildings and surroundings is the new design challenge for the
future.
Demeester thinks that the client should formulate needs precisely but should never design. Clients commit
the accommodation requirements to paper and that document must then be translated into a design by the
architect. The government should advise the client. Moreover, believes Demeester, making contact with the
community is no oneoff design deed. Rather, it is the result of years of hard work building bridges to the
outside world.
Strik says that there are extremely expensive and many cheaper shells. Flexibility is a magic word when it
comes to affordability for the owner of built heritage. Institutions, on the other hand, can be fitted out in
style to improve living conditions. We should design our buildings with taste, with colourful interiors, an
open hearth, a Belgian café. Far too often they were dull places, but now they can be bright and cheerful.
Losing contr ol of the pr oject
The discussion leader distils the key themes from the different contributions: the role of the client and
flexibility.
The role of the client is to formulate requirements, and to deal with the local authority and the Bouwcol
lege. Not an easy task. It’s a role that has to be learnt. Sometimes the client loses control of the project.
The clients and providers of care services will have to engage in dialogue with the authority that funds the
project – another hard confrontation that puts pressure on costs. The care institution wants people who re
quire minimal care. They at least liven up the place. They bring some life to institutions that provide a lot of
care (to the elderly) and that have to remain very condensed and introvert places. Now we have to say: ‘Ex
cuse me, but we don’t earn enough from you,’ says Vandenheede. Nonetheless, those people are frequently
lonely, are showing sighs of dementia, and receive volunteer aid. How many square metres will we give
them and what can it cost? ‘May I please spend some more money on accommodation?’ (Vandenheede) is
an appropriate question from elderly people who want a little more luxury along with standard care. Similar
care for everyone, yet diversification in housing… The principle is solidarity.
Accommodation in the healthcare sector is now fairly expensive and reserved for a privileged group. That’s
why you could also argue for removing luxury healthcare from standard health insurance. As soon as pa
tients have recovered sufficiently, move them to cheaper accommodation. In other words: quick patient
turnover in treatment facilities.
That said, there are also wealthy elderly people who do want to live in a group. Housing should remain an
option for these people. Every housing scheme should contain a number of apartments that are easily ac
cessed even if they are not used in that way.
Many building clients want to build more domesticstyle accommodation today. Organisations that provide
care therefore increasingly have to develop a policy on accommodation, something they previously didn’t
do. Thinking about accommodation is more complicated and is a sensitive issue. Advice is needed. Small
scale initiatives could benefit from expertise. An appeal is made for a government that provides advice and
offers expertise throughout the entire construction process to those who provide care. Architecture firms
also have a lot of experience. An alternative could therefore be that architecture firms with ‘housing experi
ence’ team up with the client in the early phase of a project.
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Longter m depreciation
Flexibility is the magic word when it comes to longterm change and, hence, to affordability. Should design
no longer be geared to precisely defined healthcare needs? How should we build?
Hospitals used to house a variety of functions. But when one department started to grow the institution
faced huge costs. That’s why we now create better, looser units such as knowledge centres, consultation
centres and so on. Moreover, we are using a single standard 7.2 metre grid for the entire building. ‘Soon
there’ll be competition and that’s the best way to cut down on expenses,’ says Staal.
Is sustainable building more expensive? Yes and no. The start is more expensive but the costs of different
components are written off over different periods  120 years for the shell, 30 for the façades and so on.
‘Sometimes an old building isn’t technically written off, but no wants to occupy it.’ (Strik) So build in the
most ordinary way possible.’ And another rule of thumb: ‘The more geared to particular functions, the more
expensive.’ (Strik)
The demand for flexibility exists outside the care sector too. It’s everywhere in the construction sector!
Multipurpose spaces are a priority. ‘But as an amateur I have the feeling that a flexible building lacks
character; it’s got no soul,’ thinks Wüst. Isn’t it the common denominator? It’s a difficult balance for the
client to strike: is accommodation about pleasant surroundings or about property speculation? Perhaps peo
ple should adapt to the specific character of a building. ‘I’ve adapted to the farmhouse where I now live!’
argues Wüst. ‘The farmhouse is flexible because it used to be a business premises,’ adds Strik. Excess is
therefore the answer to flexible building. Isn’t that expensive? See above: writing off over longer periods.
Conclusions
Our conclusion is that there are numerous ‘occasional building clients’ in the care sector who need advice.
Clients need coaching, and the government should take on the role of coach. The Dutch already have ex
perience in this area and now resist too much government involvement. No matter what, the coach must
channel expertise and continually stimulate clients to translate the organogram into architecture.
A final conclusion is that healthcare is becoming increasingly invisible. Care institutions want to be less
recognisable. Everything is turning into ‘living’ and the public is becoming wider. We have to communi
cate with more people than client and designer alone.
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Development
Homewor k first!
Kirsten Schipper, s@m urban design architecture management (NL), report
Netherlands
Jan Baas
Riek Bakker
Boris van der Gijp
Cilly Jansen
Kirsten Schipper
Jochem de Vries

Mayor of Enkhuizen, former mayor of Wieringen
Director of BVR, advisors on city development, landscape and infrastructure
Policy advisor on commercial property, NEPROM
Director of Architectuur Lokaal and coordinator Kompas for Development
Competitions
s@m urban design architecture management
Urban design and spatial planning, University of Groningen (critic)

Flander s
Herman Bouwens
Kristiaan Borret
Edwin De Ceukelaire
Paul Deroose
Louis Vanvelthoven
Charles Vermeersch
Freddy Willockx

AG Vespa
Technum – Gent NV
Atelier Lokale Architectuuropdrachten (discussion leader)
Landscape architect
Mayor of Stad Lommel
University of Ghent (critic)
Mayor of SintNiklaas

Publicprivate ventures and European Tendering and development planning are undergoing change. A
smallscale areabased approach and reforms in tendering procedures are increasing the scale of building
commissions? What are the implications for small offices?
Ar ea development ver sus isolated pr ojects
After the personal introductions, De Ceukelaire declares that the concept of the publicprivate venture is
now firmly established in the Netherlands. In Flanders the idea of the joint venture has been an item for the
two years only. A centre of knowledge has since been established, but the local authorities are still search
ing, says De Ceukelaire. While area development (with big developers and big architecture firms) is com
mon in the Netherlands, isolated projects such as libraries and town halls are still the norm in Flanders. De
Ceukelaire wonders how quality can still be guaranteed at a large scale.
As former mayor of Wieringen, Baas mentions the ambitious plan for the Wieringerrand lakes where the
funding situation and the desire to proceed at pace prompted a development competition. He believes that
you have to have an idea of the final outcome to safeguard quality. Given the length of time needed to im
plement a plan – at least twenty years – a new ‘party’ has been set up (made up of the developer, Wieringen
local authority and others) to manage the project and safeguard quality.
Vermeersch sees a big, historically grown difference between the Netherlands and Flanders. To him the
Netherlands is accustomed to the large scale and therefore has better planning mechanisms. According to
Bakker this was necessary to keep out the water – something that wasn’t an issue in Flanders.
Vermeersch is of the opinion that quality at a large scale is difficult to safeguard. Flanders, he thinks, is not
‘ready’. ‘Our administration isn’t as strong as the privatesector partners.’
In the Netherlands the public and private sectors are able for one another, says Bakker. The private sector
knows too well that it has to produce quality. In general you could say that there are capable privatesector
parties in the Netherlands.
De Ceukelaire doesn’t agree entirely with Vermeersch. He understands that it may be true for smaller cities
but Antwerp is surely a different matter.
Boumans observes that Antwerp does work with the private sector, but that the local administration has no
knowledge of the structure. The process of growth is in full swing.
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Demands and expectations
De Ceukelaire then raises the matter of the unrealistic client expectations and the unrealistic demands that
are placed.
Van der Gijp mentions the importance of involving privatesector parties at an early stage. This is a way of
refining municipal expectations. In the Netherlands this is fairly easy and free of obligations. Informal dis
cussions are often held with a number of privatesector partners right at the start of a process, says Van der
Gijp.
De Ceukelaire adds that this is not possible in Flanders. Louis Vanvelthoven wonders how the Dutch ensure
that the quality is good, the financing is arranged, and the market gets what it wants. What safeguards are
built in? Trust, he believes, is very important in this process.
Jansen mentions an important void in the Netherlands. The government has made municipalities responsi
ble in matters for which the instruments (manpower) are lacking. The National Spatial Strategy, for exam
ple, has earmarked the town of Zwolle as an important node, but only one urban designer is employed
there.
According to Bakker, choosing a developer (on the basis of trust, competition, quality) is the first important
step. She says it isn’t possible to take the initiative in the Netherlands without the private sector.
Boumans then asks what a good privatesector party is. Trust grows through experience, he believes.
The r ight people
De Vries wants to modify the perception that ‘things are going smoothly in the Netherlands’ and lists vari
ous facts. The population of the Netherlands after World War II was 10 million, while today it is 16 million.
Flanders had a population of 9 million after the war and today it is 10 million. Moreover, the Netherlands
suffered much more destruction in the war. That the Netherlands has progressed further with publicprivate
collaboration is, he thinks, a recent thing. The learning process is still in full swing. And not all Dutch mu
nicipalities are happy; here, too, there is plenty of complaining, according to De Vries.
Baas responds to Jansen. He argues that since provinces and municipalities don’t have to deal with big ur
ban challenges every day, the expertise needed is not always available. Appointing the right person is very
important. For the Wieringerrand lakes the province brought in external expertise.
Vermeersch points out that urban designers employed by municipalities in Flanders approach assignments
as administrative rather than design tasks. He also poses the question of who comes first: the planner or the
developer? And finally, he draws attention to the freedom enjoyed by developers. This isn’t the same eve
rywhere, says Vermeersch. The government has to know what it wants and to be able to communicate this
clearly, adds Vermeersch.
Van der Gijp agrees with that last point and argues that the government should select a number of structural
elements but not aspire to direct matters in detail. The government must set up a clear framework and, im
portantly, possess a vision.
According to De Vries, we encounter a cultural difference here. Flanders has a tradition of working within a
loosely defined framework. Bakker believes that this is strategic.
The location
De Ceukelaire asks how intricate the government apparatus may be.
Borret thinks that the degree of detailing depends on the problem. There are cases (highly ‘sensitive’ areas,
for example) where the government has to determine everything at a detailed level and not be too flexible.
Vanvelthoven thinks that Flanders understands this issue. Officials, he thinks, prefer to exercise a certain
measure of flexibility. He sees that creativity is permitted in many projects. What he would like to know
from his Dutch colleagues is when to involve the private sector and when the architect. ‘Do you first let the
architect produce a design and then approach the private sector?”
Jansen explains that in the Netherlands the development competition is evolving as a selection procedure
(whereby a developer is selected on the plan of an architect who is chosen by the developer, combined with
a bid for development)19. It is in use since 2001. Prior to that there was no ‘relation’ between developer and
architect that was based on a generally accepted consensus. Important here, too, is that the client must be
clear from the outset. Jansen stresses that in a development competition the schemes are assessed by an ex
ternal review board.
De Ceukelaire wants to know if quality is also an issue here. Bakker indicates that you must first have a
general plan, a vision, a master plan, and then the client has to say something about the financing – this also
demands an idea about whether you want to make a profit or break even – and finally the client has to think
about how to plan the process. ‘First do your homework, then appoint an architect,’ is Bakker’s motto.
There are various ways of selecting an architect: development competitions, tendering.

19

www.ontwerpwedstrijden.nl, Architectuur Lokaal website on competitions
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Borret asks if that also covers European tenders. According to Boumans, choosing by means of tendering
isn’t possible in Flanders. The developer who isn’t invited would immediately appeal to the Council of
State.
Everyone agrees with De Ceukelaire when he asserts that every town and municipal council should first ex
amine the quality of an area (and record this).
Public space
According to Paul Deroose there is a lack of resistance in Flanders. He knows of no examples in Flanders
that shouldn’t be drastically curbed. Municipalities, he thinks, are overburdened with both development and
maintenance. Van der Gijp points out that Dutch municipalities are responsible for public space and its
management. Once completed, public areas are handed back to the local authority. In the Netherlands the
state has a big influence on the planning of public space.
De Ceukelaire is curious to know what the advantage is for the municipality: ‘First you give it away and
then you get it back for maintenance.’ According to Bakker the value is that you get back more.
Deroose points out the difference between the wishes of private individuals and the vision of the govern
ment. He is familiar with various initiatives where no consideration is given to traffic problems. Bakker
again stresses the need to have a vision.
But that is exactly the problem according to Deroose: the lack of vision in many cases.
De Vries points out that Dutch local authorities pay great attention to public space, particularly in multi
functional areas. In many business parks, by contrast, public space suffers from neglect.
Borret is optimistic about the developers in Flanders. He detects a turnaround. At least ten developers think
about the long term. They want to produce quality and make use of the right expertise. Graduate architects
increasingly find employment with developers – something that used to be unheard of. Deroose also sees
‘good’ developers but the majority, he thinks, are too tempted by ‘making money’.
Vermeersch touches upon the distinction between dream and reality. He says that ‘everyone thinks the past
was better. But the city has to adapt; it’s a living thing, not a museum; a city builds.’ His motto: municipali
ties mustn’t focus too much on history.
Coincidences?
According to De Ceukelaire there are big differences in how building clients tackle projects. Complex pro
cedures and responsibilities often slow progress considerably, while some clients can take decisions
quickly. Others like Vespa begin new initiatives to give projects a boost or to get around sluggish proce
dures. Vanvelthoven is of the opinion that management is better at city and town level than at provincial
and regional level. According to him, compulsory purchase often takes too long. In addition to strong poli
cies, public officials must also have the instruments, says Vanvelthoven. He therefore argues that local au
thorities be given more instruments.
Baas brings up the issue of priority rights enjoyed by local authorities in the Netherlands when it comes to
land purchases.
Deroose points out that these rights exist in Flanders too but they’re never exercised.
According to Jansen, public authorities do not always have enough instruments available to act as partners
of equal standing. She is curious about the role of the Team Vlaams Bouwmeester in development issues.
According to De Ceukelaire, solutions are sought via detours.
De Vries points out that the Flemish government cannot act as developer.
According to Jansen the argument is put differently in Flanders and the situation with local parties is differ
ent.
De Vries makes clear that the ‘strength’ of a public authority depends on the quality of the people it em
ploys. Borret mentions the developments in the city of Leuven, which are mainly down to the network of
the mayor. He argues that whether a project does or doesn’t get off the ground is often down to chance
(who knows who) and is actually unfair. Vanvelthoven praises the methods of the mayor of Leuven, which
he thinks are beneficial to the city and are resulting is splendid projects. According to De Vries it’s not all
down to chance, since mayors are elected democratically.
War m building
Vanvelthoven says that the Dutch work much more to a plan and that much more is possible. He refers to
the phenomenon of streets lined by big furniture stores. Such developments are unthinkable in Flanders.
De Vries says that the peripheral retail trade is an exception. The rows of furniture stores are seen as suc
cessful. Now that regulations are being abolished the Dutch expect similar developments to those in Bel
gium and France. Van der Gijp says that the regulations will not be abolished, but that responsibility will
pass to the province.
Bakker makes it known that he thinks this is a good development. The unreleased fifth policy document on
physical planning only ‘got in the way’ as she puts it. Every building plan has to come from the local au

74

Panorama NL<>VL

thority; ‘they’ve got both feet on the ground’. Baas, too, says he doesn’t object to the developments. Bakker
argues that collaboration depends on the urgency of problems and/or people. The success of projects de
pends on people, says Bakker.
On the subject of peripheral developments, Vermeersch mentions the dynamism of power. No location is
sought for peripheral development in Flanders. This development takes place in a dispersed manner (in the
town centre), says Vermeersch.
According to Deroose, quality in Flanders is not possible with ‘democracy’. He is of the view that the most
beautiful city districts were created in a period that we no longer want to be reminded about. De Vries and
Bakker disagree. Bakker says that Borret takes the 19th century as a reference, but that life has a different
dynamism today. Vermeersch adds that Deroose takes his criteria from the past.
Deroose, however, is talking about universal criteria.
Finally, Vermeersch wants to mention the importance of the Government Architect for Flanders.
And Vanvelthoven voices his fear of the space accorded commerce today. Time to watch out, he says.
Conclusion
The central question addressed in this session was how to safeguard quality in publicprivate ventures. The
discussion focused on the role of the local authority in big developments. Bakker’s motto – ‘first formulate
a vision and then proceed with development’ – is supported by everyone. To achieve a welldefined vision,
in other words to formulate realistic expectations and requirements, Dutch municipalities often engage in
informal talks with a number of privatesector parties. This is unthinkable in Flanders.
The conclusion is that local authorities should not aspire to determine everything down to the details.
Rather, they should allow scope for creativity from the private sector. The only exceptions are highly sensi
tive areas. Municipalities should be able to define the quality of an area in clear terms.
The impression that things are going well in the Netherlands and not so well in Flanders is revised.
It turns out that things don’t run so smoothly everywhere in the Netherlands, and that privatesector parties
in Flanders are developing into ‘quality’ partners whose ambitions aren’t confined to making a profit.
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Colleagues confer among themselves
The midday meal is served on the ground floor of Hotel Errera. Colleagues with similar backgrounds from
each of the discussion tables lunch together so that they can continue discussing the issues, this time
amongst themselves. Seated at each table are a discussion leader, a reporter, and a critic. The task of the
discussion leader at each table is to ensure the best possible exchange of information within each disci
pline.
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Public officials 1
The city will always survive
Kirsten Schipper, s@m urban design architecture management (NL), report
Flander s: Vera van der Borght, Linda Boudry, Marc Santens, Geert Vandewynckel, Luc Wynant
Netherlands: Adri Duivesteijn (discussion leader), Jetty Eugster, Thijs Kramer, Johan Strik
Statement: Spatial policy responds to cur r ent events
Since the table companions aren’t quite sure how to tackle or interpret the statement, discussion leader Adri
Duivesteijn begins with an explanation. According to him the statement that ‘spatial policy responds to cur
rent events’ refers to structures for the future, planning for the long term. It is, he thinks, about the relation
between the (dominant) current events and the long term (planning policy).
Linda Boudry points out that physical planning in Flanders is mainly a matter of ‘procedures’ and not about
dealing with spatial quality. This is quite separate from thinking about the long term, says Boudry. She per
ceives the same attitude at all levels. She thinks that the subject of spatial quality is scarcely on the agenda
in Flanders at present.
Jetty Eugster defines current events as ‘what’s happening around us’. You can’t anticipate current events,
says Eugster. The need for certain provisions, such as housing, arises in an unpredictable fashion. To her,
it’s about striking a balance.
Duivesteijn says that housing demand is never just about today. He believes that there’s friction between
the current situation (the demands of today) and the needs that planning policy has to provide for. For ex
ample, 80% of the housing stock consists of singlefamily VINEX dwellings that will not meet future
needs, says Duivesteijn.
Johan Strik mentions the special amenities that the municipality of Woerden requires. However, apartments
that are more suitable for younger and older people cannot be sold by property agents. Physical planning,
according to Strik, has nothing to do with today’s needs but longterm issues. He believes that entirely dif
ferent power relations come into play.
Marc Santens sees the current situation as an instrument to determine needs. Current events show us what is
happening and offer a perspective, says Santens. According to Duivesteijn, current events should be taken
on board in planning policy; needs should be addressed. He mentions the static postwar districts that per
mit almost no development. These districts pay no heed to new needs or wishes; the reality of today is ig
nored.
Strik points out that you should not develop everywhere and that space should be reserved to respond to
needs as they arise. But the question is how to accommodate them.
Duivesteijn says the city will always survive; it is the place of connection. A onedimensional approach is
the problem, he thinks. This is the challenge facing officials.
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Public officials 2
Acknowledging differ ences
Anke Vos, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Netherlands: Ger van den Oetelaar, Jan Baas, Richard Wijnschenk, Boris van der Gijp
Flander s: Jaak Brepoels, Louis Vanvelthoven, Wivina Demeester (discussion leader), Edwin De Ceukelai
re
Statement: Dutch spatial planning is all talk
Resistance to move from dream to reality is strong in the Netherlands.
The greater the degree of public involvement, the greater the resistance.
Vice versa!
The more you discuss beforehand, the less resistance afterwards.
When public participation is organised without vision, it’s gets more difficult to realise something.
It’s necessary to use a professional discussion chairman to reach consensus during a discussion held to al
low the public have its say.
Acknowledging differences of opinion takes skill.
The public voices its views more and more. Awareness of how to appeal to the Council of State is growing.
What is the effect of giving more responsibility to the public? The public is finding its voice!
There is a habit in the Netherlands of talking to all parties, even the public (open consultation sessions).
This is less common in Belgium.
Does involvement mean giving the public what it wants?
That is as much to say: organise a referendum and the result is binding.
For example, the Emile Braunplein in Ghent. The public was against the scheme, so it will never be real
ised.
If Leuven had held a referendum the result of which was binding, then the station scheme would never have
got off the ground! Public resistance to the red brick was too strong. Now that the building has been there
for some years, many people take a different view and recognise the value of the whole project. Unknown,
unloved?
Is an opinion survey a better solution? Here, too, an individual can appeal to the Council of State!
Is the Dutch municipal committee on building aesthetics the solution? Decisions taken by this committee
when assessing planning applications are binding.
Conclusion: Dutch spatial planning is all talk!
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Building clients
Flowers
Cilly J ansen, Architectuur Lokaal (NL), report
Flander s: Frank Adriaensen, Herman Boumans, Guido Leerschool, Jo Lefebure (discussion leader)
Netherlands: Fer Felder, Cilly Jansen, Charlie Martens, Willem Oomens, Barend Staal
Statement: A building client seldom knows what he wants

The discussion kicks off in a friendly mood. The table companions include both commercial developers and
municipal building clients. Moreover, the position of the building director as an occasional building client
is clear to everyone. The work of Vlaanderen Bouwt needs to be explained. After the participants have re
ceived an explanation, they deal with the statement presented to them. What is the building client after?
A discrepancy gradually becomes clear between the private developers and the public officials. The distinc
tion at this table is between different types of building client rather than between the Netherlands and
Flanders. The tension mounts when the question is finally asked whether a client should take on every as
signment. Here the issue is essentially one of choosing a style of architecture.
Br inging par ties together
The discussion starts with the question from discussion leader Lefebure (architect, 25 years working for
Ghent department of conservation; since 2004 employed by the department of architectural heritage) con
cerning the work method of Vlaanderen Bouwt. What does this nonprofit housing association hope to
achieve and how does it go about it? Leerschool – a veteran with Vlaanderen Bouwt (VLABo) a private
law nonprofit housing association; together with other parties involved in housing construction,
Vlaanderen Bouwt aims to realise affordable quality and has built around 1500 dwellings – explains that
Vlaanderen Bouwt mainly tries to encourage and coordinate collaboration between architects and contrac
tors, the aim being to achieve a good balance between cost and quality. The association doesn’t invest in
building projects and takes no risk; instead it steers the process. The procedure adopted to select parties is
similar to the Dutch development competition as outlined in the Kompas manual. The contractors involved
pay a percentage, but not during the construction period. The land remains the property of the municipality
for three years; building and planting rights are valid for three years. The sale conditions include an anti
speculation stipulation; the plot may not be resold for 10 years. The Netherlands also has a system in
which surplus profit is skimmed.
Leerschool wants to interest architects in the social rental sector in Flanders, but Martens – deputy director
of Amvest, property developer with a portfolio of around 20,000 (highend) rental dwellings – thinks that
the distinction is no longer so big: in the Netherlands the same architects are involved in both the public
rental sector and commercial developments.
Felder – director of De Principaal, the development wing of De Key housing association, which focuses
mainly on citycentre renewal projects. De Principaal has 330 dwellings in its portfolio – explains that the
positive economic situation in the 1990s bought about a search for ways to push back frontiers. The most
important result was, he says, the development of 'natural combinations' of housing associations and project
developers. The proportions in his practice are roughly: 30% public housing, 40% rental dwellings in the
midprice range, and 30% luxury construction.
All clients want to increase value
The question raised by the introductory discussions is which building client exactly is referred to in the
statement that 'a client seldom knows what he wants'. This turns out to be a difficult issue.
Felder asserts that a developer always aims to increase value and illustrates this with an example. A fantas
tic design by an architect can raise the value of an area. Ownership of the land is a precondition, however.
Housing associations are also in a position to enhance the value of their property. But architects must be
given plenty of scope for creativity in how commissions are formulated. Felder assesses what he thinks is
the potential of an area and he links that to functions and to what he wants to achieve financially. He argues
that people are willing to pay for something beautiful and that’s what you have to appeal to. Focusing on
minimum cost and maximum revenue is unrealistic.
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Staal  an architect by training, works as building director of Rotterdam South Medical Centre with a gross
floor area of around 80100,000 square metres. Staal was previously director of the Delta Psychiatric Hos
pital in Poortugaal  points out that not all building clients have the same aim. Enhancing value is more for
private developers than for a hospital. The latter mainly requires a vision, but it isn’t easy for an occasional
building client to formulate a commission. Oomens  policy official for architecture at the Ministry of Edu
cation, Culture and Science; 25 years work experience as official for building aesthetics, architecture and
conservation in the town of Breda  argues for an integral area approach. He says that cultural dimensions
offer pointers for formulating a good commission and, ultimately, creating added value. Martens finds this
description too general and asks if such reasoning can lead to problems. Oomens mentions the case of a big
city in the Netherlands that applied for Urban Renewal Investment funding from the government. In the ap
plication the local authority proposed emphasising the cultural character of the city, but that was not sup
ported by the investment plan.
Leerschool has difficulty with the Dutch idea of creating plots with the aim of maximising profit. Local au
thorities in Flanders don’t have to do that, since they’ll sell anyway. He brings up the case of a planned par
ish of around 7 hectares in Londerzeel – a personal ambition of a former official. The idea was to realise 65
plots each 10 hectares in size, but space for infrastructure was not included. VlaBo offered to provide an
urban plan in exchange for a business park, even though no money was made available. Two urban design
ers willing to make a plan for no fee were found. Now 200 dwellings are planned for the area. But a case
like this can’t be considered typical. Leerschool emphasises that it concerned a public authority, not a pri
vate developer. Boumans – working for 14 years for AG Vespa, autonomous municipal agency for real es
tate and urban projects. The task of Vespa is to implement urban development policy more rapidly and effi
ciently and it possesses a stock of around 4500 cadastral parcels worth around 2 billion euro – thinks that
the working method described by Felder is not applicable to all projects. He is embarking on a public
private venture with VlaBo, with the urban design plan as a basis. Everyone is happy. This shows how dif
ferent it can be.
Adriaensen  Wilma Project Development NV Belgium, works on urban redevelopment projects and is in
volved in publicprivate ventures  thinks that the government has to come out with a clear vision, has to
pursue social aims, and has to achieve maximum profit. The government also has to work in a very trans
parent manner and the land value must be made known. Martens says that in the Netherlands the pro
gramme is usually the starting point but that big developers and investors are emphasising quality more and
more. They are increasingly focusing on developing areas with a mixture of housing, employment and cul
ture.
Ar e there situations wher e a building client says no?
The answer from Felder is clear: the only thing that matters is getting involved. Noone says ‘no, we’re too
selfimportant for that’. For Adriaensen it depends on a company’s style of working. Wilma keeps in mind
that you can’t do the same thing in Flanders and in Brussels. After all, Brussels is much more conservative.
New urbanism, for example, generates different discussions in both places, so the subject isn’t of equal
relevance in the two places.
In response to the remark by Felder that the entire spectrum of architecture styles  from contextual to his
torical  should be possible is rejected by Lefebure. Building in a historical style is a sign that something is
wrong. Felder responds with the remark that architectural opinion is not all that counts; there is also society.
Why would Lefebure know better? Is it right to reject a style of building that reflects the wishes of society?
Lefebure isn’t persuaded by this ‘crafty’ reasoning. He argues that Felder links his argument to 'new' urban
ism. But to which historical style is he referring? Leerschool supports Lefebure by bringing up the case of a
village with ten socalled historical presbyteries. Lefebure elaborates his point. Historical building, he says,
is the result of an absence of building culture. A building doesn’t exist in a spatial and geographical ‘con
text’ alone; it is also contextual in terms of time. For buildings contain strong cultural references, particu
larly in a city that has evolved over time. History can be read through architecture. This has implications for
new construction in the city. It is not right to build in a historical style and it shows evidence of ignorance.
Existing buildings become historically unrecognisable and no longer authentic, the evolution of the city be
comes banal, and new buildings lack any power or message of their own and fail to engage with the con
temporary city or society. Historical building styles are nothing but a commercial response to the assumed
demand 'of the people' whose needs are met thoughtlessly. That, argues Lefebure, is too easy. People who
build their own homes cannot be expected to do it in a contemporary manner if their entire education has
taught them nothing about the importance of architecture, domestic culture, the environment, or the city.
But Felder maintains that this view can only be supported where it is tolerated; let a thousand flowers blos
som! ‘But then they have to be flowers!’, answers Lefebure.
Martens admits he once said 'no'. It was a competition in Etten Leur in around 1998. The local authority
sent him a pile of documentation and developers had to take it from there. That showed a lack of respect.
The developers agreed among themselves not to take part, but in the end not all of them kept that promise.
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It doesn’t always go well with competitions. Jansen thinks it’s a pity that Martens ignores the Steunpunt
Ontwerpwedstrijden (‘Office for Design Competitions’). There are often complaints about the procedures
followed in development competitions in the Netherlands, but now the system has been improved develop
ers continue to complain even though they fail to avail of the new opportunities. The Steunpunt sometimes
advises clients not to stage a competition, so that Martens would not have to say 'no' for procedural reasons.
The discussion returns to Lefebure’s objections to building in historical styles. He calls it highhanded.
Martens, a lawyer by training, believes that buildings enhance one another and the city. He says that the
reasoning of Oomens – ‘what the people think is nothing’, as Martens puts it – is banal. Everything is hap
pening nowadays; the best architects are building the strangest things, some of them historical. Who is he to
know best? Leerschool thinks that Lefebure should know better. If someone wants a new ‘old’ presbytery,
that aspiration should be translated into contemporary architecture. Though it shouldn’t leak, architecture
doesn’t all have to be perfect. Leerschool invites everyone to come to the town of Aarschot to see what he
means when he objects to fantasy architecture. Felder responds by saying that wonderful structures are
sometimes built in the ugliest villages in Flanders. Those young Belgian architects are brought to the Neth
erlands on account of the freestanding villas they build.
Boumans thinks that ‘no’ should be said to physical planning schemes that cannot be placed on the market.
The result is a field of tension. But that, believes Felder, is precisely what’s interesting. Good architecture
can come about only in a field of tension. Boumans gives an example. A competition was held among de
velopers and architects for the Panderij in Bruges. It was a prime site, couldn’t go wrong you’d think. Ve
spa wanted to develop and didn’t ask for the value of the land. The jury was attracted by one design and this
was realised. The project won all sorts of architecture prizes but is uninhabitable.
Owing to time constraints the discussion ends with the remark that all building clients have the task of en
hancing cultural value. There has to be space for discussion that aims to raise the level of the final result.
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Designers 1
Where swine roam freely
Wim Tielemans, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Netherlands: Wessel de Jonge, Lodewijk van Nieuwenhuijze, Riek Bakker, Niek Verdonk, Marc Visser
Flander s: Paul Deroose, Kristiaan Borret, Herman Jult, Raf Coussee, Sigrid Verhaeghe
Statement: The countr yside is for cows
Economic reality is threatening to drive cows from the Dutch landscape. That’s why, as we read in the
newspaper, there’s a proposal to provide grants for cows. That way we can continue to enjoy meadows dot
ted with cows. There is a lot of marsh and peat landscape in the Netherlands. This is actually expensive
land. Agriculture is dying in the Netherlands. Farmers are giving up every day.
For decades affluent people in Flanders have built villas for themselves in the countryside, in areas that can
be reached by car only. The green character is thus something of a myth, since such areas are, in effect,
suburban. They are urban fields, since Belgians do not have a culture of urban living. The idea that children
can grow up in the city is unthinkable.
In the first place it is an economic issue. Agriculture costs money. Sustaining the illusion by artificial
means (subsidies for cows) is expensive. Our economy is what determines how landscape is used. We have
to consider the economy here in the wide sense. In Flanders rural recreation is growing in importance. Big
companies are looking for big sites to operate costeffectively. Building in towns is much more expensive
than building outside towns. Plots of land close to motorways are becoming rare and, hence, more expen
sive.
But we still want someone to look after our landscape. Maybe the luxury market has a bright future. The
production of luxury goods. Fresh vegetables grown locally still taste best. We shouldn’t try to compete
with mass production. African and Eastern European countries will always be much cheaper. It’s useless to
compete. We’ll always lose. But they’ll produce tomatoes and meat with no taste, and perhaps we’ll want
more and more quality. Perhaps animals can look after our landscape. We can create fields where deer and
swine roam freely.
But the farmer hasn’t lost his mind. Land generates more money today if it is developed or sold. So he
wants to sell it to companies that need lots of space. ‘The farmer doesn’t have the financial security to per
mit some romanticism, unfortunately,’ says Paul Deroose. ‘He has to plough right to the edge of the road.’
Even that last metre generates a few extra kilograms of subsidised potatoes.
Flemish people go hiking in the Walloon provinces where there is still some public space. For in Flanders,
many open areas have been privatised. Villas now block views. According to Deroose, we have to protect
really beautiful landscapes for everyone. We have to consider the long term when we think about land
scapes. We have to develop measures that we can implement for the duration of five periods of govern
ment. And we must be very sparing with our countryside, for it is a valuable resource.
Finally, the statement is illuminated from a political perspective. Legal certainty is important for compa
nies. Moreover, it is important to continue farming. This should also be viewed in a European and more in
ternational context. Reference is also made to the past and to World War II.
In conclusion we can argue that the economy and the dry figures should offer us insight into the causes and
the spatial consequences that manifest themselves in the countryside. Dealing creatively with these parame
ters must result in the maintenance and improvement of the countryside. We are entering a period in which
important choices have to be made. Clear and effective measures need to be developed.
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Designers 2
Learning to commission development
J etse Oosterbaan Martinius, Architectuur Lokaal (NL), report
Flander s: Jan Bruggemans, Filip De Pau, Henk De Smet
Netherlands: Mels Crouwel, Margreet Duinker, Maarten Kloos, WillemJan Neutelings, Jetse Oosterbaan
Martinius
Statement: Commissioning design deser ves a place in education
The statement is interpreted in different ways. The discussion focuses on how education deals with com
missioning buildings. Is it a fitting subject for education? And if so, in which phase? In primary education
too perhaps?
The discussion starts with a basic question. Is it necessary for clients to be schooled in commissioning de
signs for buildings? After all, most people will never commission building work and most building clients
play the role of client only once in their lives. So why should everyone have to have a knowledge of how to
commission building work? No reason.
A more reasonable suggestion is that someone who has to commission building work should be able to
draw on the support of a specialist or advisor, or to follow a course in commissioning building work. There
is therefore no need to devote attention to the subject of commissioning building work in general education.
After all, they don’t teach you how to be a good butcher in primary school.
Yet it’s a fact that the best building clients in the past trained to be building clients or architects. So com
missioning building work can be learnt! The subject of commissioning building work should therefore cer
tainly be dealt with in specialist education – courses in architecture, housing and planning. But the subject
is too specific for general education. The cultural interest of pupils can, however, be stimulated in general
education. ‘There’s too little of that at present,’ says Mels Crouwel.
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Ideals
Quality and context
Tony van Nuffelen, Atelier Lokale Architectuuropdrachten (F), report
Netherlands: Heleen Wülf, Remko Overdam, Machteld Versnel, Aaron Betsky, Peter Jansen
Flander s: Marc Martens (chair), Katrien Vandermarliere, Kristiaan Borret, Ludo Collin
Statement: Engagement is the key to quality
After the indepth roundtable discussions of the first part of the day, it seems as if noone is in the mood to
consider the statement. Nonetheless, the discussion leader is takes the plunge and asks if engagement is the
key to quality.
The first response is a resounding ‘yes’. But the doubts soon follow: ‘Engagement doesn’t always lead to
quality!’ Engagement alone isn’t enough. Expertise is also an important factor in completing projects suc
cessfully.
But then everyone starts to ask what exactly ‘engagement’ is. How best to define it? For engagement in the
1970s went hand in hand with democratisation and resident involvement and sometimes resulted in the
wrong architecture. Other interpretations such as ‘involvement’ or ‘political attitude’ are therefore essential.
Moreover, it’s not just a matter of dedication to design; it’s also about social responsibility. In contempo
rary housing, for example, it’s no longer about the degree of involvement but about social integration. We
also learn that engagement in English means: an ‘attack’ or ‘intention to marry’. This can also lead to a dis
tinction between the responsibility of an individual and that of an organisation. The example cited is the
changing (less outdated) care provided for handicapped people in Flanders.
Some participants feel that engagement can also be understood as having a mission, something you do self
lessly. What’s more, the term has all sorts of connotations for different generations. In ideological discus
sions planning is sometimes linked to communism, and engagement with anarchism. Engagement versus
bureaucracy. The ‘anarchist’ doesn’t accept existing regulations uncritically but calls them into question
and disputes them. This can be productive.
Engagement has to transcend one’s own discipline, one’s own niche. After all, in integral projects you have
to deal with parties with different interests. A fascinating question is: ‘Can we achieve quality in a pleasant
manner?’
But what lies ahead? There is no one answer. We must continually search and criticise. Hence the conclu
sion that there are as many definitions of engagement as there are people.
Finally, the chairman remarks that quality hasn’t been discussed. To get the ball rolling he has with him a
description from Flemish cultural philosopher Bart Verschaffel: ‘The quality (or value or significance) of
something is not an intrinsic property but an outward sign. This implies that quality or value is not some
thing that things possess on the strength of their structure. But it also implies that quality or value or interest
cannot be ascribed to things at will. Quality or value is not “subjective”; quality or value is not simply a
matter of “taste”. (A painting can be important to me, even though it may not be an important painting; and
a painting can be a good painting, even though I don’t think it’s a good painting). Quality and significance
exist beyond ‘opinion’ or personal preference; they are carried by the ‘object itself’. Not by the object in
isolation but by the object in a particular setting.’20
The term quality is therefore more than subjective. It denotes certain features and exists in a context. Exper
tise – through experience or education – is necessary to determine this. Everyone agrees. And thus we close
the lunchtime discussion and dine in peace. Bon appetit!

20

‘Kleine filosofie van de kwaliteit, kleine filosofie van het begrijpen, kleine filosofie van het maken’, in: Vakgroep stad en archi
tectuur, ASRO K.U.LEUVEN; Architectuur als buur vzw, Draagvlak voor ‘goede architectuur’ in stedelijke gebieden. Unpub
lished study commissioned by the Flemish Community, LIN, AROHM, 1999, p.1 of the essay.
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Critics
J ust infor mative
Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (NL), report
Netherlands: Marina van den Bergen, Jaap Huisman, Dominique Pieters, Jochem de Vries (discussion lea

der)
Flander s: André Loeckx, Farida O’Seery, Charles Vermeersch
Statement: Objectivity never leads to quality

Each article is based on a number of verifiable facts that are uninfluenced by the author’s opinion. At the
same time, a factual report of events, developments or discussions is of itself insufficient, unless it’s for a
newspaper article. And even then it’s difficult to produce an objective report. The critic’s task goes beyond
reflecting reality. He must pass judgement on what is happening, place it in a wider context, and generate
discussion about it.
The statement is met with little approval. Firstly, it requires some modification. Loeckx proposes changing
it to ‘Objectivity alone seldom leads to quality’. Objectivity, he believes, is certainly the basis for every
text. Scientific research can exist only by the grace of objective and quantifiable study. But doesn’t scien
tific research start with personal interest, passion or conviction? Isn’t the value of scientific research  con
ducted according to the rules of art of course  all the greater when the scientist shows his colours? Cer
tainly, agrees Loeckx, but the statement is incorrect. Objectivity is an essential component in an article,
study or text. The statement can even be reversed: ‘No quality without objectivity’. He detects a growing
tendency in Dutch journalism whereby subjectivity, mood and opinion are becoming increasingly important
features in articles. The Flemish writing style, by contrast, is characterised by so many if’s and but’s that
the writer seldom reaches any conclusion  the completely opposite approach  but he prefers that to the
noncommittal character of many Dutch articles. Van den Bergen agrees. The reader must be afforded the
opportunity of forming his own opinion on the basis of facts presented to him; he should not have an opin
ion thrust in his face by the writer. Huisman thinks that the idea that a critic has to guide the reader in form
ing an opinion is outmoded. That’s not what the reader is after. He is capable of reaching his own conclu
sion and isn’t inclined to treat the writer’s view as sacred. That said, a writer can also be subjective. Huis
man’s book about the ugliest buildings in the Netherlands is no paragon of objective journalism and doesn’t
pretend to be. It is precisely the subjective character that allows the book to fuel debate and challenge the
reader to form an opinion. In that sense, Huisman supports the statement. The subjective view of the writer
is what engages the reader, whether the latter agrees or disagrees. But not every publication lends itself for
such an approach. Sometimes an article just has to be informative and objective.
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Dénouement
To one side of the room are the chairpersons Wivina Demeester (F) and Adri Duivesteijn (NL), and the
Government Architects Marc Santens (representing Bob van Reeth, Flanders) and Mels Crouwel (NL), and
in the centre is the master of ceremonies Edwin De Ceukelaire (F). In the audience are all the participants
who took part in the day’s sessions. Seated behind microphones, the critics report on the morning sessions.

Space
Marina van den Bergen (NL)
After the withdrawal of both the Dutch and Flemish critics, Marina van den Bergen agreed to fill the va
cancy at the last minute and take on the role of Dutch critic. Her remarks were prepared after consultation
with Flemish critic André Loeckx.
The session on Space identified the need for guidance from the government. Not in terms of regulations and
not too detailed either, but in terms of establishing clear frameworks. Both countries can learn from each
other’s excesses. Ironically, the Dutch situation reveals that a system of few frameworks doesn’t work,
while the Flemish situation reveals that too much control is also ineffective. It seems as if both countries are
tipping the scales the other way and seem to form mirror images of each other now.
Both countries have Model Projects (NL) or Cluster Projects (F). In Flanders there are many smaller pro
jects that focus on an integral design approach. In Flanders design research is considered more interesting
than prestigious projects.

Countryside
Lodewijk van Nieuwenhuijze (NL)
The rural situations in the two countries are rather different. Remunerating farmers for ‘green services’ isn’t
a matter of course in Flanders. Land consolidation and the effects it caused were enforced more rigorously
in the Netherlands. In Flanders a lot of investment is needed to raise standards. In Flanders the consumer
landscape is more in evidence.
The question is who exactly are the players in the countryside drama. That the public domain is increasing
is a certain fact, and that’s why some measures are necessary:
 Living in rural areas is permitted only if quality is added.
 A new recreational network must be organised by means of a policy of remuneration.
It is remarkable just how little debate there is about the countryside in the Netherlands. Nobody knows
whose problem it really is and, hence, who needs to solve it. Both countries are grappling with an ageing
rural population. The most important difference between the two countries is that a small, community cen
tre is a matter of course in every village in Flanders. Such a facility is often absent in the Netherlands and
residents must rely on amenities in neighbouring villages.

City
Farida O’Seery (F) and Dominique Pieters (NL)
Both countries have had a history of city administrations. Management at regional level is, in that sense, not
selfevident and there is certainly no tradition of it. In the Netherlands there is more control because of the
existence of housing associations that own much of the housing stock. The situation in Flanders is less or
ganised.
In the Netherlands there is also greater awareness of what the various organisations stand for. What is their
role in the city? What is the role of the housing association? That is much less obvious in Flanders. More
courage is required in Flanders to talk about funding. At the moment it’s unclear who funds what and with
what revenue. The financial side of things is more transparent in the Netherlands, partly owing to the mar
ket mechanism. In both countries little thought is given to urban design at a large scale. Many of the good
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things that happen are down to visionary individuals rather than visionary policies. There is a certain em
barrassment about having visions in Flanders.
Dominique Pieters: Comparing the Netherlands and Flanders is like comparing apples and oranges. The dif
ferences in scale are simply too big. In Flanders only 8% of dwellings are owned by the government. In the
Netherlands a large proportion is still owned by housing associations. But in Flanders everyone is friends
with everyone else. The scale in the Netherlands is much bigger. There’s also a big difference in styles of
protesting. Dutch citizens always protest and do it directly. That happens much less often in Flanders. The
lesson for Flanders is that involving citizens more in planning helps. The Netherlands is the country of or
derliness, neatness and structure. The Dutch could learn from the Flemish that chaos can sometimes be a re
lief. In addition, Flanders has its Stedenbeleid (‘City Policy’) that provides assistance and design support
for towns in applying for state funding. Transparency in terms of funding and procedures is essential in
both the Netherlands and Flanders in the short term.
Machteld Versnel (NL) asks about the obstacles to visionary planning.
Lindra Boudry (F) says that there’s no question of embarrassment visàvis the Netherlands but of an ‘in
nate sense of embarrassment peculiar to the native psyche’. We should be prouder of the visions we have.
No shame! This fuels debate. Local authorities are adopting positions and the level of ambition is on the
rise.
Charles Vermeersch (F) adds that things were similar when the Amsterdamse Bos was being planned. The
Dutch talk while the Flemish work. The Flemish should be less inhibited but that won’t happen.

Heritage
J aap Huisman (NL) and J an Bruggemans (F)
Jan Bruggemans (F): 80% of the built environment was built after 1920. What should we do with built heri
tage? What is the role of the private sector? How should we deal with recent history? What’s the situation
with public property? In Flanders home nursing is also a form of heritage; it’s a tradition that goes back 700
years. In the Netherlands the situation in Brabant is interesting. What is the relation between public and pri
vate areas?
Aaron Betsky (NL): heritage isn’t nostalgia. Thinking in terms of preservation should be abolished. We
should demolish Zonnestraal! Quality is a system of standards and values that are subject to change. Facto
ries like the Vleeschhal by Raf Coussee should be saved. Other points of interest: the selfevident building
tradition in Flanders (‘aspire to home ownership’), ownership structures, first restoring and then thinking of
a function, the role of research, social relevance. Heritage equals healthcare. A current theme in Flanders:
private commissions and restoration.
Conclusion: a steering committee on built heritage should be set up.
Jaap Huisman (NL): Building conservation is not an adequate term. Many old structures (such as churches)
remain vacant for long periods in Flanders. There is plenty of religious heritage. Building conservation is
about making choices. In the Netherlands, finance for built heritage is deployed to balance the budget. Heri
tage in Flanders can simply survive on account of its social significance. Economic motives often gain the
upper hand in the Netherlands. It’s also a cultural difference: there is more respect for houses in Flanders.
Aaron Betksy (NL): The potential function of an old building is the most important consideration. How and
what to preserve? Which function?
Katrien Vandermarliere (F): Many heritage structures are not protected! Tall tower of the University of
Ghent. It is nonchalance caused by a lack of awareness for the quality of architecture.
Charles Vermeersch (F): the future lies ahead but its roots lie in the past. And: should we protect towns or
icons?

Health Sector
Peter J ansen (NL) and Raf De Saeger (F)
Peter Jansen (NL): joint notes:
 The care sector covers a wide area (hospital, psychiatry, etc.).
 An ageing population is a problem.
 Institutes are opening up to the community.
 Affordability is a problem.
The role of building client is a responsible one that should be learnt. But advice is essential in the healthcare
sector. The sector deals with big building commissions for vulnerable groups, but the building clients are
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often not professional. Moreover, flexible building is important in order to allow for future changes of func
tion. That demands extra attention for the often featureless surroundings of care facilities.
Flanders is the place for private initiative. The desire is for more government involvement and the sharing
of expertise. The Netherlands, by contrast, wants less government involvement (Ministerial Committee for
Healthcare Facilities!) and much is expected of private institutions. The care sector is becoming less and
less visible. The right balance between private initiative and government involvement is an important theme
in both countries.
Raf De Saeger (F): local versus central, expertise versus flexibility. The key question is what is the role of
the building client? How does he carry out his task? Communication is important, since the client’s ambi
tion should be clear to residents. In the future there will be a discrepancy between what is needed and what
is on offer in the area of accommodation and healthcare services. Care versus service.

Development
Charles Vermeersch (F) and J ochem de Vries (NL)
Charles Vermeersch: Developments in the Netherlands are on a larger scale as a result of the strong tradi
tion of government involvement to combat the threat of water. What’s more, the Dutch private sector is
treated as a serious partner. Parity is of major importance for a good publicprivate venture. The scale in
Flanders is smaller and more focused on private individuals.
We should learn from our cultural differences, not copy each other.
A distinction should be made between the flexible and inflexible elements of a general plan.
‘Between dream and deed.’
Retail outlets on the urban fringe. Dynamism determines the scale and height. Provide space at the right lo
cation or the private sector will do it alone.
Jochem de Vries: There are big differences between the Netherlands and Flanders. What is remarkable is
that the challenges are the same. There is a great need for local authorities that can control development.
It’s down to the professionalism of the designer and project developer. Attitudes in the Netherlands are
more pragmatic, officials are more flexible, there’s a longer tradition of forming visions, and local authori
ties enjoy priority rights when it comes to buying property. In Flanders the powerful mayor is an important
factor. Objectivity doesn’t lead to quality; quality has an objective and subjective component.
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Master Builder s
Despite the different histories and different scales, many problems are shared. The similarities are interest
ing. Everything that’s happening on the Dutch side has become clear today. The Dutch government wants
to withdraw but doesn’t know how to go about it. There has to be less regulating, but clear frameworks
need to be put in place. By working fast and handing over responsibility, we are disposing of knowledge
and relinquishing control. The private sector must do more in the public interest. We now find ourselves in
a chaotic interim phase in which local authorities are still unable to do much. In that sense the Flemish
model of mobile urban designers is very interesting. There’s also something we can learn in terms of model
projects: shortterm schemes that focus on clearly defined themes and concrete results are much clearer
than our Big Projects. In the Netherlands there are three state advisors for landscape, infrastructure and
building conservation, who together aim for a concerted approach. The Government Architect is one of the
few independent advisors and can promote a cultural agenda. I plan to do that often.

Mels Crouwel
Government Architect for the Netherlands

There was always the myth of similarity between the Netherlands and Flanders, but the differences are now
being revealed. And these differences are what offer starting points:
 How to shape policy and structures to support policy in a Europe of regions? NB: not a Europe of coun
tries, for Europe is clearly made up of regions.
 Building clients should receive support. 80% of clients in Flanders are clients for one occasion only.
 Comparing experiences on occasions such as this are unbelievably important!
 The people of Flanders should agree to delete the word ‘but’ from their vocabulary.
 We should set up a forum to highlight points of common interest and change, a website that publishes the
findings of today and also similar gatherings in other countries.
 Continuity is important for projects like PANORAMA.

Marc Santens
Deputy Government Architect for Flanders
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Panorama Europa DNL
hier: Ergebnisse der Veranstaltung im Jahr 2002
In den letzten Jahren hat eine Reihe von europäischen Staaten erhebliche Anstrengungen
unternommen, um Architektur und Baukultur durch politische Programme zu fördern. Die
nationalen Rahmenbedingungen für Architektur und Städtebau unterscheiden sich jedoch
stark. Dies liegt nicht nur an unterschiedlichen historischen und kulturellen Prägungen,
sondern auch an differierenden planerischen Aufgabenstellungen und Programmen. Das
Wissen um die jeweiligen Lösungsansätze, Instrumente und Akteure ist im Zuge der Eta
blierung eines europäischen Wirtschaftsraumes für den ökonomischen und kulturellen
Austausch aber von großer Bedeutung. Deshalb ist es eines der Anliegen der Bundespoli
tik und der Initiative Architektur und Baukultur, Wissen zu erschließen, am Erfahrungsaus
tausch in Europa aktiv mitzuwirken und dabei auch Leistungen deutscher planender
Dienstleister herauszustellen.
Die Veranstaltung D<>NL am 14.10.2002 in Köln war in Deutschland ein wesentlicher
Baustein bei der Kontaktaufnahme mit den architekturpolitischen Initiativen anderer euro
päischer Länder. Sie hat der nationalen Diskussion über Architektur, Städtebau und Bau
kultur wichtige Impulse gegeben und das Verständnis für den niederländischen Ansatz
verbreitert.

Deichmanns Aue 3137
53179 Bonn
DB•BonnMehlem
Bus •Bahnhof Mehlem

Fasanenstraße 87

Es ist eines der Ziele der Bundesinitiative Baukultur, den internationalen Erfahrungsaus
tausch weiter zu intensivieren. Dies hat auch die Bundesregierung in ihrem Baukulturbe
richt an den Deutschen Bundestag bekräftig. Als Maßnahmen in der Folge dieser Politik
sind beispielhaft zu nennen:

10623 Berlin
S•U •Zoologischer Garten

Telefon: 0 18 88 4010
Telefax: 0 18 88 4011270
eMail: Zentrale@
BBR.Bund.de
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Die Verstärkung des Engagements im Rahmen der Architekturbiennale Venedig,
die erstmalige Einplanung eines deutschen Beitrages zur Architekturbiennale Sao Paulo,
die Förderung einer PlanerExkursion nach Finnland im Jahr 2003,
die wieder wahrgenommene Mitwirkung am Europäischen Forum für Architektur,
die verstärkte Förderung der EuropanWettbewerbe (zusätzliche nationale Abschluss
Veranstaltung),
die Auslobung eines Architekturpreises TautStipendium für Absolventen für ein Auslandsjahr,
die Initiierung und Mitwirkung an Fachveranstaltungen mit internationalem Bezug.
Diese zunehmende internationale Orientierung deutscher Planung ist im Jahr 2004 auch in einer
entsprechenden Schrift des BBR verdeutlicht worden.
Derzeit wird – in der Kontinuität auch der D<>NLVeranstaltung von 2002  ein Symposium vorbe
reitet, in dem im Juni 2005 18 BestpractiseFälle aus dem Städte und Wohnungsbau, darunter
Vergleichsfälle aus dem europäischen Ausland, im Hinblick auf ihre baukulturelle Vorbildfunktion
verglichen werden.

Über die Gesamtmaßnahmen wird die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag noch in diesem
Jahr in einem zweiten Baukulturbericht berichten.
Politischer Schwerpunkt ist die mit Nachdruck verfolgte Gründung einer Bundesstiftung Baukultur. Mit
dieser Stiftung wird eine neue Struktur geschaffen, die auch Ansprechpartner im internationalen Dia
log und Erfahrungsaustausch sein wird. Der internationale Bereich soll einer der Arbeitsschwerpunkte
der Stiftung sein. Derzeit ist ein Stiftungsgesetz in der parlamentarischen Beratung. Bei planmäßigem
Inkrafttreten des Gesetzes könnte die Stiftung zum Jahresende errichtet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Stephan Willinger
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