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BMA
CONTEXT
OPDRACHTOMSCHRIJVING
METHODOLOGIE EN WERKPROCES

rondetafelgesprekken. Dit onderzoek en deze
gesprekken zijn bedoeld om een reeks
aanbevelingen of werkpistes voor de toekomst te
formuleren.

CONTEXT
Dit rapport bevat de resultaten van de visitatie
BMA, die als doel heeft om naar de toekomst toe
de realisaties, de werking en de doelstellingen
van de bouwmeester maître architecte nog
verder te verbeteren en te versterken.

De opdracht verloopt in drie fasen:
• Fase 1: Onderzoek en analyse, o.m. op basis
van de documenten die door de BMA ter
beschikking worden gesteld;
• Fase 2: Overleg en discussie met de
stakeholders van de BMA (onder meer politiek
niveau, overheidsinstanties, ontwerpbureaus,
opdrachtgevers, samenleving);
• Fase 3: Rapportage en formulering van aanbevelingen of werkpistes.

De externe visitatie BMA gebeurt in opdracht
van Perspective.Brussels, en kadert binnen een
ruimere ambitie van de huidige bouwmeester
maître architecte Kristiaan Borret, om tijdens
zijn mandaat 2020-2024 actief in te zetten op
transparantie, open communicatie en onafhankelijkheid. Het initiatief voor deze
visitatie maakt deel uit van zijn intentienota, die
te raadplegen is via de BMA website.
De uitkomsten van de visitatie resulteren in
werkpistes, suggesties en mogelijke acties voor
de toekomst die zowel voor de huidige BMA en
het team, als voor het mandaat van de
toekomstige opvolger relevant zijn.
OPDRACHTOMSCHRIJVING
Net als in andere Belgische steden is er in Brussel
de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van
de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid. Iets meer dan tien jaar geleden is
hiervoor in Brussel de functie bouwmeester
maître architecte in het leven geroepen. Dat
heeft op verschillende vlakken een cultuuromslag teweeggebracht. Naast een terugblik op
de resultaten van de afgelopen jaren, is er ook
nood aan een vooruitblik. Wat zijn de sterktes
van de huidige werking? Wat kan er in de
toekomst nog anders en beter? Waar zitten de
belangrijkste uitdagingen?
Concreet bestaat de opdracht uit een
onderzoek van de werkwijzen en instrumenten
die gedurende de afgelopen jaren zijn ingezet en
die steeds verder ontwikkeld zijn door de BMA,
hierbij vertrekkend vanuit rapporten, nota’s, de
website, en ander beschikbaar materiaal.
Vervolgens is een ruime consultatie voorzien van
de verschillende stakeholders waar de BMA mee
samenwerkt, in de vorm van interviews en
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METHODOLOGIE EN WERKPROCES
Van bij aanvang heeft het team CityTools-Architecture Workroom Brussels de visitatie opgevat
als een COLLECTIEVE REFLECTIE.
Dit stelt ons in staat om de nadruk te leggen op
het verzamelen van feedback en het formuleren
van strategisch advies en suggesties:
- die gericht zijn op constructieve vervolgacties in de toekomst;
- die van toepassing zijn voor de functie van
de BMA;
- én die daarnaast ook raken aan het samenspel tussen de BMA en de vele andere Brusselse
actoren en stakeholders die een impact hebben op de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit in het Brusselse Gewest.
Het BMA team staat niet op zichzelf, maar opereert in een ruimer werkveld. Daarom is het van
belang om tijdens deze visitatie voldoende oog te
hebben voor de concrete ervaringen, inzichten
en ideeën, afkomstig van de verschillende partijen waar de BMA mee in aanraking komt.
Concreet betekent dit, dat er naast een uitgebreide screening van de werking van de BMA,
tijdens de visitatie ook veel aandacht is gegaan
naar de uitwisseling en het delen van geleerde
lessen met al deze partijen.
Eerder dan een evaluatie of een beoordeling, is
deze visitatie bedoeld als een reflectiemoment
dat toelaat om in de toekomst op een collectieve,
transparante, onderbouwde en gedragen manier
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een koers voor de komende jaren uit te zetten.
Het bepalen van deze koers hangt nauw samen
met het identificeren van de noden, behoeften,
kansen, en werkpunten, zowel bekeken vanuit
de BMA, als vanuit de vele Brusselse actoren en
stakeholders waarmee zij samenwerken.

FASE 1 - ONDERZOEK EN ANALYSE

Tijdens de eerste fase van de visitatie startten we
met het onderzoek en de analyse van de BMA,
vanuit drie verschillende perspectieven:
• «LOOKING INWARDS»
Hoe functioneren de BMA en het team op intern
vlak?
• «LOOKING OUTWARDS»
Met welke verschillende Brusselse actoren en
stakeholders werkt de BMA samen, en hoe
verloopt dat?
• «LOOKING ELSEWHERE»
Hoe gaan (stads)bouwmeesters en
Kwaliteitskamers buiten Brussel te werk?
«LOOKING INWARDS»
We beginnen dit hoofdstuk met een historisch
overzicht, waarin we het ontstaan en de
verdere ontwikkeling van de functie BMA
plaatsen binnen een ruimer kader, om zo zichtbaar te maken hoe in Brussel (en daarbuiten)
belangrijke stappen zijn gezet om aan ruimtelijke
kwaliteit, architectuurbeleid en stadsontwikkeling te werken. We staan stil bij de
periode die voorafgaat aan de BMA, om daarna
ook de belangrijkste mijlpalen tijdens de
verschillende mandaten van de BMA weer te
geven. Hierbij komen onder meer aan bod: de
oprichting van diverse relevante Brusselse
instellingen, de ingevoerde instrumenten, de
interactie met diverse constellaties van
betrokken actoren, emblematische projecten,
enz. Vervolgens zoomen we in op de
belangrijkste werkwijzen, instrumenten, en
thematische aandachtspunten van de twee
opeenvolgende bouwmeesters maîtres
architectes, respectievelijk Olivier Bastin (20092014) en Kristiaan Borret (2015-…).
Het tweede deel van ‘Looking inwards’ bestaat
uit een analyse van het BMA team zelf. Hier
brengen we in kaart hoe de werking van het
BMA team zich heeft ontwikkeld, wat de
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diversiteit van de profielen van de teamleden is,
welke tools het team inzet, en hoe de interne
organisatie eruitziet. Hiervoor maakten we
gebruik van desktoponderzoek (de website,
nieuwsbrieven, factsheets, etc.). Daarnaast
organiseerden we een reeks van gesprekken
met alle BMA teamleden in drie groepen, die
we indeelden op basis van de drie pijlers die het
organigram structureren (advies, ontwerpend
onderzoek, wedstrijden). Tot slot vond er een
uitgebreid diepte-interview plaats met Kristiaan
Borret.
In het derde deel van ‘looking inwards’ brengen
we op een gedetailleerde manier de proces flow
van architecturale en stedenbouwkundige
projecten in beeld. Deze proces flow geeft een
overzicht van:
- de belangrijkste fasen van een procestraject;
- de diverse momenten waarop het BMA
team kunnen interveniëren, en de tools die zij
hier respectievelijk voor kunnen inzetten.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze
proces flow een vereenvoudigde en
gesynthetiseerde weergave is. In de realiteit
volgen projecten een eigen logica en snelheid,
waarbij het team BMA niet noodzakelijk in alle
fasen van het procestraject betrokken is.
Tot slot voegen we voor elk van de tools
(research by design, wedstrijden,
communicatie, projectvergadering, advies) een
toelichting toe, met telkens ook de belangrijkste
facts and figures.
«LOOKING OUTWARDS»
Het luik ‘looking outwards’ bestaat uit een
stakeholder mapping op van de verschillende
Brusselse actoren en stakeholders die actief zijn
rond ruimtelijke kwaliteit en architectuurbeleid.
Dit stelde ons in staat om meer inzicht te ontwikkelen in de onderlinge functies, rol- en taakverdelingen, en in de diverse samenwerkingen
tussen het team BMA en deze partijen. Zoals
eerder aangegeven is de werking van de BMA
sterk afhankelijk van het ruimere werkveld
waarin zij actief zijn, en is het van belang om
op die manier een zicht te krijgen op de diverse
constellaties van Brusselse actoren, maar ook op
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het ambitieniveau en de mate van maturiteit van
deze partijen om collectief aan ruimtelijke
kwaliteit te werken. Deze mapping vormde de
basis om tijdens de tweede fase, de consultatie,
vijf rondetafelgesprekken te organiseren, telkens
met een andere ‘familie van actoren’.
«LOOKING ELSEWHERE»
In het laatste luik, richtten we onze blik buiten
Brussel. Zowel in Belgische als in buitenlandse
steden is er de afgelopen jaren sterk ingezet op
ruimtelijke kwaliteit. We gingen op zoek naar
inspirerende praktijken op het vlak van
kwaliteitsbewaking. We maakten een overzicht
van (inter)nationale actoren die actief zijn als
(stads)bouwmeester of die zetelen in stedelijke
kwaliteitskamers, en nodigden hen uit om samen
met ons, de BMA, en elkaar in gesprek te gaan,
om zo kennis uit te wisselen, praktijkervaringen
te delen, en inspirerende best practices op te
halen.

Tables rondes

FASE 2 - CONSULTATIE

De consultatie fase vormde het zwaartepunt van
de visitatie. Tijdens deze fase gingen we dieper
in op ‘Looking outwards’ en ‘Looking elsewhere’.
Tot slot organiseerden we nog één finaal
moment, een ‘Looking forward’ in de vorm van
een Brainstormdag waarop alle eerder bevraagde
actoren een laatste keer werden uitgenodigd om
het potentieel van mogelijke vervolgpistes verder
te verkennen.

Workshops Looking Elswhere

OVERZICHT
• «LOOKING OUTWARDS»
- - vijf rondetafel sessies met families van
actoren
- - reeks van individuele diepte-interviews
• «LOOKING ELSEWHERE»
- - twee werksessies ‘hoe bouwen we aan
ruimtelijke kwaliteit?’ Met (stads)bouwmeesters en vertegenwoordigers van kwaliteitskamers
• «LOOKING FORWARD»
- - brainstormdag ‘wat als de bma…?’

Brainstorming day

CityTools - AWB
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«LOOKING OUTWARDS»
VIJF RONDETAFEL SESSIES MET FAMILIES VAN ACTOREN
VISITATIE BMA !

Op basis van de stakeholder mapping (fase 1)
identificeerden we een achttal families van actoren, die we samenbrachten tijdens vijf
verschillende rondetafel sessies:

Tables rondes

van de deelnemersgroepen is extra aandacht
besteed aan de representatie van verschillende
perspectieven (voldoende vertegenwoordiging
van de verschillende organisaties, stedelijke
diensten, type studiebureaus, projectontwikkelaars, etc.).

• Rondetafel 1 - 14 september, namiddag met
publieke bouwheren (14 deelnemers)
• Rondetafel 2 - 16 september, voormiddag met
private bouwheren (6 deelnemers)
• Rondetafel 3 - 16 september, namiddag met
politiek en publieke instanties (14 deelnemers)
• Rondetafel 4 - 29 september, voormiddag met
ontwerp- en studiebureaus (25 deelnemers)
• Rondetafel 5 - 29 september, namiddag met
onderwijs- en onderzoeksinstellingen, civil
society, de media (11 deelnemers)

In totaal namen er 70 personen deel aan de
rondetafel sessies.
Verloop van de rondetafel sessies
Deel 1 - introductie
Bij aanvang van elke rondetafel sessie, gaf het
team CityTools-Architecture Workroom Brussels
telkens een inleidende presentatie, met een
toelichting van:
- het opzet en de doelstelling van de visitatie
- een korte voorstelling van het team BMA
- de huidige werking van de BMA, aan de
hand van de visualisatie van de proces flow en
de bijhorende tools (zie fase 1)

Deelnemers
Het uitnodigen van deelnemers voor de rondetafel sessies gebeurde via verschillende kanalen:
- een publieke oproep voor deelname via de
nieuwsbrief van de BMA
- een publieke oproep voor deelname via
nieuwsbrieven van CityTools en Architecture
Workroom Brussels
- social media

De toelichting van de huidige werking van de
BMA, met een overzicht van de momenten
waarop zij kunnen interveniëren en de tools die
zij hiervoor inzetten, bleek in de praktijk cruciale
informatie te zijn voor de betrokken partijen.

Met het oog op een zo groot mogelijke diversiteit
is daarnaast ook ingezet op persoonlijke mails en
telefonische contactopname. Bij de samenstelling

Universités
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Directions
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MO publics

1

2

Sté civile

Politiques

MO privés

Médias

Bureaux
d’études

3

4

Culture

5

Familles d'acteurs identifiées

12

VISITATIE

Velen van hen waren reeds eerder in contact
gekomen met de BMA, maar meestal ging dat om
specifieke onderdelen van de werking.
Deze toelichting stelde de deelnemers in staat
om vanuit een ruimer perspectief het gesprek
over de huidige en toekomstige werking van de
BMA op een voldoende geïnformeerde manier te
voeren.
Deel 2 – collectief gesprek
Vervolgens werd het collectief gesprek opgestart,
aan de hand van:
- een ‘opwarmer’: beschrijf in één woord de
BMA
- een SWOT diagram
Bij wijze van opwarmer vroegen we telkens aan
alle deelnemers om hun ervaring met de BMA
samen te vatten in één woord. Dat leverde over
de verschillende rondetafel sessies heen boeiende
resultaten op met wisselende aandachtspunten
en appreciaties, die zijn opgenomen in het
rapport.
Daarna gingen we met de deelnemers in gesprek
over enerzijds de sterktes en zwaktes van de
huidige werking, en anderzijds de kansen, en
mogelijke gevaren in de toekomst. Naast
algemene reacties, koppelden we deze vragen
telkens ook aan een specifieke fase tijdens de
proces flow om meer in de diepte te kunnen
gaan, en vroegen we de deelnemers om vanuit
hun eigen ervaring en perspectief te reageren.
Verwerking van de resultaten
De resultaten van alle rondetafel sessies zijn
zowel visueel als tekstueel verwerkt. We
bundelden alle resultaten van de sessies in vier
SWOT-schema’s: een schema met algemene
reacties, en telkens een schema voor de voorbereidende fase, de wedstrijdfase, en de uitwerking. Hierin zijn elke keer de reacties van
alle families van actoren gebundeld. Door met
kleurcodes voor de familie van actoren te
werken, maakt het schema zichtbaar welke
sterktes, zwaktes, kansen en mogelijke obstakels
al dan niet gedeeld worden door de verschillende
betrokkenen.

CityTools - AWB

Vervolgens volgt een synthese van de
verschillende rondetafel sessies, waarbij er acht
sleutelthema’s naar boven kwamen:
1. stedelijke visie
2. programma definitie
3. organisatie van wedstrijden
4. projectvergadering
5. de werking van de BMA en het team
6. ruimtelijke kwaliteit en architectonische
cultuur
7. betrekken van de civil society
Voor elk van deze sleutelthema’s lichten we de
belangrijkste bevindingen toe. Belangrijk om
hierbij op te merken is:
- dat we in deze fase van de analyse de resultaten van de rondetafel sessies nog weergeven
zoals ze zijn meegegeven door de deelnemers
zelf;
- dat we konden vaststellen dat de deelnemers aan deze rondetafel sessies van deze
gelegenheid gebruik hebben gemaakt om hun
noden, behoeften, verwachtingen en bezorgdheden met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit
in Brussel in het algemeen te delen;
- dat hierdoor de resultaten en conclusies
uit de SWOT-schema’s niet altijd direct of
rechtstreeks van toepassing zijn op BMA.
De gebundelde resultaten van de diverse
consultatiemomenten (Looking inwards, Looking
outwards, Looking elsewhere) zullen later in het
slothoofdstuk van dit rapport worden verwerkt
tot een gedeelde, collectieve diagnose, die als
basis dient voor de synthese en het formuleren
van werkpistes, en suggesties voor mogelijke
vervolgacties.
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«LOOKING OUTWARDS»
REEKS VAN INDIVIDUELE DIEPTE-INTERVIEWS
Aanvullend op de rondetafel sessies is ook een
reeks van interviews afgenomen met kritische
stemmen, die behoren tot verschillende ‘families
van actoren’:

VISITATIE ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane Sonneville - ATENOR
Philippe Verdusen - Archi 2000
Benoit Moritz - MSA
Bety Waknine - urban.brussels
Emmanuel Hanquez - citydev.brussels
Isabelle Pauthier - Parlementaire
Francis Metzger - Ordre des architectes
Olivier Bastin - L'Escaut et ancien BMA

Workshops

Deelnemers
• Werksessie 1 - 28 juni 2021
Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent
Julie Mabilde - Team Vlaams Bouwmeester en
voorzitter Kwaliteitskamer Torhout
Els Nulens - voorzitter Kwaliteitskamer Mechelen
Floris Alkemade - Rijksbouwmeester Nederland
Interviews

Bureaux
d’études

Maitres
d’ouvrages

Société
civile

Admin.
publiques

Resultaten

Kristiaan Borret - BMA
Julie Collet - team BMA
Jean-Guy Pecher - team BMA
Els Vervloesem - AWB
Alice Deveneyns - AWB
Nicolas Hemeleers - CityTools

Het doel van deze diepte-interviews was om aanvullend specifieke actoren te spreken, die gelinkt
zijn aan elke familie van actoren. De notulen en
aandachtspunten uit deze gesprekken zijn opge‘Et si
nomen in de SWOT-tabellen
en in de synthese
le BM
A... ?’Outward’.
van het hoofdstuk ‘Looking
/ ‘Wa

• Werksessie 2 - 22 september 2021
Chantal Dassonville - architecte-directrice
générale adjointe de la Cellule Architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Christian Rapp - Antwerps Stadsbouwmeester
Erik Wieërs - Vlaams Bouwmeester

«LOOKING ELSEWHERE»
WERKSESSIES ‘HOE BOUWEN WE AAN
RUIMTELIJKE KWALITEIT?’
Tijdens twee werksessies organiseerden we
het gesprek tussen de BMA, andere (stads)
bouwmeesters en vertegenwoordigers van Kwaliteitskamers.

Kristiaan Borret - BMA
Julie Collet - team BMA

t als de BMA
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...?’

Els Vervloesem - AWB
Alice Devenyns - AWB
Nicolas Hemeleers - CityTools
Pieter Van Damme - IMPACT

VISITATIE

Verloop van de werksessies
We legden de BMA en zijn peers vijf vragen voor :
I. HOE MAAK JE RUIMTE VOOR EEN GESPREK
OVER RUIMTELIJKE KWALITEIT?
II. REACTIEF EN/OF PROACTIEF?
III. KWANTITEIT VS. KWALITEIT?
IV. EEN ZUIVER EXPERTEN-ORGAAN VS. EEN
BREED LEREND NETWERK INCLUSIEF CIVIL
SOCIETY?
V. WAT IS DE KRACHT EN/OF ZWAKTE VAN EEN
ONAFHANKELIJKE EN VRIJE POSITIE?
Om het gesprek over deze vragen aan te zwengelen, bereidden we telkens een korte presentatie
voor met referenties naar diverse (inter)nationale best practices (resultaten fase 1).
Verwerking van de resultaten
Bij de verwerking van de resultaten lichten we
de belangrijkste aandachts-en discussiepunten
die tijdens de werksessie naar boven kwamen uit.
Daarnaast lijsten we de eerste suggesties op van
de deelnemers voor de verbreding, verdieping
of versterking van de functie van de BMA. Ook
de meest relevante best practices die mogelijk
inspirerend kunnen zijn voor de doorvertaling
naar concrete acties, zijn mee verwerkt in het
rapport.
«LOOKING FORWARD»
BRAINSTORM DAG: ‘WAT ALS DE BMA…?’
De laatste consultatie vond plaats in de vorm van
een Brainstorm dag.
Deelnemers
Alle deelnemers die aanwezig waren tijdens
voorgaande momenten ontvingen een uitnodiging voor de Brainstorm dag. Daarnaast is er
opnieuw een publieke oproep voor deelname
verstuurd via verschillende kanalen:
- de nieuwsbrieven van de BMA, CityTools en
Architecture Workroom Brussels
- social media
De Brainstormdag was gericht op de vijf families
van actoren
- publieke bouwheren
- private bouwheren
- administraties en politiek
- studiebureaus (architecten, stedenbouwkundigen, …)
- civil society, universiteiten, media
CityTools - AWB

Brainstorming

Ook vertegenwoordigers van de (stads)
bouwmeesters en Kwaliteitskamer namen deel
aan de sessie. Zij kregen een rol als ‘uitdager’ met
als doel om de aanwezige Brusselse actoren met
inspirerende en concrete praktijkervaringen van
elders te inspireren. Tot slot namen tijdens dit
finale moment ook de BMA teamleden actief deel
aan de workshops.
In totaal waren er een 50-tal deelnemers aanwezig tijdens de Brainstorm dag. Voor een overzicht
van alle deelnemers, zie de bijlagen.
Programma en verloop van de Brainstorm dag
09.00-09.30 Ontvangst
09.30-10.00
Plenaire presentatie
10.00-12.30
Twee parallelle werksessies – B1
		& B2
12.30-13.30
Lunch
13.00-14.00
Plenaire presentatie
14.00-16.30
Twee parallelle werksessies – B3
		& B4
16.30-17.30
Drink
De Brainstorm dag bestond uit 2 delen (voor- en
namiddag), met telkens een plenaire sessie en 2
parallelle werksessies.
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Plenaire presentatie
Bij de opstart vond telkens een plenaire presentatie plaats met een korte toelichting van:
- het opzet en de doelstelling van de visitatie
- de huidige werking van de BMA, aan de
hand van de visualisatie van de proces flow en
de bijhorende tools
- het verloop en de doelstelling van de
Brainstorm dag
Parallelle werksessies
Vervolgens vonden er 2 x 2 parallelle werksessies plaats. In elk van deze parallelle werksessies kwamen er twee sleutelthema’s aan bod. Op
die manier hebben we inzichten kunnen verzamelen en verder verdiepen rond de 8
sleutelthema’s die eerder naar boven kwamen.
Om het gesprek met de deelnemers te faciliteren,
formuleerden we Wat als…? vragen, aangevuld
met voorbeelden van best practices, reeds
bestaande kiemen, en stakeholder schema’s.
Doel
Het doel van de Brainstorm dag was om
collectief te reflecteren over de toekomst van de
BMA, voorbij de huidige rol, door:
- collectief best practices uit andere
contexten en aanwezige kiemen voor nieuwe
praktijken in de huidige werking van de BMA
bespreken.
- toe te werken naar het formuleren van
concrete aanbevelingen die in Brussel kunnen
worden toegepast.
Drie vragen stonden centraal :
- Wat zou de rol van de BMA kunnen zijn?
- Welke andere Brusselse actoren zouden
een rol moeten opnemen en wat kan deze rol
inhouden?
- Hoe zouden samenwerkingen tussen
de BMA en andere Brusselse actoren eruit
kunnen zien? Waarop wordt samengewerkt?
Welke doorbraken zijn hiervoor nodig?
Verwerking van de resultaten
Tijdens de Brainstorm dag zijn op basis van de
gesprekken met de deelnemers:
- de belangrijkste inzichten, ideeën en aanvullingen genoteerd
- eerste aanzetten voor nieuwe stakeholder
schema’s gevisualiseerd
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Het team CityTools-Architecture Workroom
Brussels en Pieter Van Damme, maakten ook
daags nadien ‘day after notes’ op met algemene
reflecties over de toekomstige rol van de BMA en
andere Brusselse actoren; en over de
belangrijkste doorbraken, mogelijke samenwerkingen of vervolgstappen. Daarnaast werd
ook stilgestaan bij de veranderingsbereidheid van
de aanwezige deelnemers, relevante best
practices voor de BMA, en geleerde lessen.

FASE 3 –WERKPISTES EN CONCLUSIES
Tot slot verwerkten we alle resultaten uit de
onderzoeks- en consultatiefase in een rapport.

Dit rapport biedt:
- een samenvatting van de DIAGNOSE, met
de belangrijkste elementen die gaandeweg
tijdens de verschillende fase van het visitatie traject naar boven zijn gekomen (zie
de Hoofdstukken Looking inward, Looking
outward, Looking elsewhere);
- een SYNTHESE van de uitkomsten, die
resulteren in concrete werkpistes en acties
(zie het Hoofstuk Looking forward).
«LOOKING FORWARD»
We starten het hoofdstuk Looking forward met
het bundelen van de belangrijkste inzichten die
we hebben verzameld voor 7 sleutelthema’s.
Deze 7 sleutelthema’s kwamen naar boven
drijven tijdens de diverse consultatiemomenten,
en kregen vorm na de Looking outwards. Op
basis van een cross-reading van de uitkomsten
van de diverse rondetafelgesprekken,
formuleerden we de belangrijkste uitdagingen
voor de toekomstige werking van de BMA. We
focusten hierbij op uitdagingen die zowel van
belang zijn voor de realisaties, de werking en de
doelstellingen van de bouwmeester maître
architecte, als voor het ruimere Brusselse
werkveld. Vervolgens koppelden we deze
uitdagingen aan concrete suggesties voor
mogelijke acties of werkpistes. Deze acties zijn
gebaseerd op ‘best practices’, al bestaande
kiemen in de werking van de BMA, of suggesties
die tijdens de consultatiefase en het desktoponderzoek naar boven zijn gekomen. Dit over-
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zicht van mogelijke acties of werkpistes is niet
bedoeld als een volledige ‘to do’ lijst, wel als
inspiratie voor mogelijke werkpistes om de
eerder beschreven doelstellingen in de praktijk te
vertalen.
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Tot slot maken we een synthese op en
identificeren we vier strategische doelstellingen, die erop gericht zijn om de impact
van BMA op ruimtelijke kwaliteit in de toekomst
te verbreden en versterken. Elk van deze vier
strategische doelstellingen bevat een reeks van

gecombineerde acties of voorstellen die elkaar
wederzijds versterken. We maken telkens zichtbaar welke rol BMA kan opnemen, al dan niet
in samenwerking met andere Brusselse actoren.
Daarnaast werken we voor elk van de
strategische doelstelling een eerste aanzet uit
voor korte, middellange en lange termijn acties.
Met deze strategische doelstellingen willen
we een koers uitzetten voor de BMA, die de
komende jaren en in nauwe samenwerking met
andere Brusselse actoren verder vorm kan
krijgen.
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Faire la fête
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POSITIONNEMENT DE LA
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1ère législature
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h e re

BMA ailleurs en
Belgique
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II - A
BMA : RÉTROACTE
BMA : une fonction indépendante
Bruxelles est une ville complexe. Aussi bien spatialement, socialement et administrativement.
Elle se compose de quartiers très diversifiés et
elle est gérée par une supperposition de niveaux
de pouvoirs différents. Elle a aussi son histoire
urbaine récente, compliquée. La ville a été fort
détruite durant les décennies d'après guerre,
avec une faiblesse assez caractérisée de vision
et d'ambition. Les citoyens ne s'y trompent pas
et la relation de confiance reste à reconstruire.
Après tout, "architecte" reste encore une insulte
à Bruxelles. Y amener une ambition de qualité
architecturale est donc un défi particulièrement
ardu. C'est pourtant le pari que fait la Région en
2009, après de nombreuses années de militance
associative, la fonction de Bouwmeester-Maître
architecte est mise sur pied. Le BMA doit à la fois
"stimuler un développement urbain cohérent"
et "jeter des ponts" entre les différents acteurs
impliqués dans le développement urbain. Afin
d'assurer une cohérence urbaine, le BMA doit
adopter une position "neutre, hors-cadre".
Évolution de l'approche, des thèmes et
des outils du BMA au fil des trois mandats
Le premier mandat de BMA a servi à instaurer
le dialogue et conscientiser les acteurs urbains
bruxellois sur la qualité architecturale. Au
moment de la création du poste, la production
architecturale bruxelloise était victime de "vingt
ans de procédures peu claires et de mauvaise
qualité" (bMa - Man of thoughts). Dans "Man of
thoughts", publication dressant le bilan du mandat de BMA d'Olivier Bastin, ce dernier parle de
"travail pédagogique" et de négociation auprès
des partenaires publics et privés.
Dans les thèmes abordés pour ce premier mandat, il était surtout question :
- d'améliorer les procédures de marché
publics ;
- de développer une culture architecturale à
Bruxelles ;
- de contribuer à la transformation de la ville
avec une plus grande ampleur ;
- d'implémenter la fonction de BMA.
CityTools - AWB

" Nous n'avions pas seulement la volonté d'améliorer les
processus et les procédures de marchés, nous souhaitions aussi élaborer une véritable culture architecturale
en Région bruxelloise. Trop de jugements sur des projets déposés semblaient uniquement fondés sur le goût
et le bon vouloir des fonctionnaires intervenants dans
la procédure de permis d'urbanisme." (bMa - Man of
thoughts)

Les bases devaient donc être posées. Olivier
Bastin a adopté pour cela une approche (déjà)
"transparente", "bienveillante", et non volontariste. C'est en partie sur ce dernier aspect que
Kristiaan Borret s'est différencié lors de son
premier mandat puisqu'il parle dans sa première
note d'orientation de "passage à l'acte".
" Bruxelles se montre aujourd'hui ambitieuse dans
son renouvellement urbain, pourtant cela ne se traduit
pas toujours directement en réalisation sur le terrain.
Bruxelles a besoin d'action et d'accélération pour que
la dynamique actuelle soit également visible dans le
paysage urbain." (Note d'orientation de Kristiaan Borret
pour le mandat 2015-2019)

Kristiaan Borret a donc souhaité sortir du principal champ d'application de son prédécésseur :
les concours. Olivier Bastin était déjà conscient
de la nécessité d'avoir un successeur qui aille plus
loin, et enclenche la vitesse suppérieure, quitte à
bousculer les habitudes de certains acteurs.
"Mon successeur doit pouvoir taper du poing sur la table
pour sortir les acteurs de leurs habitudes. Il faut qu'il ou
elle bouscule à la fois le politique et l'administration."
(bMa - Man of thoughts)

Kristiaan Borret a donc mis en place des nouveaux outils pour s'impliquer de façon active
dans les différentes phases des processus de projet :
- La recherche par le projet
- La chambre de qualité
Cela a permis d'élargir le spectre d'intervention
à la fois en amont (sur une phase de préparation
avant concours) et en aval (sur un suivi de qualité). Il a également souhaité optimiser davantage
les procédures de concours et la communication
vers les professionnels et le grand public.
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II - B
BMA AUJOURD'HUI

Les outils du BMA et son équipe

Semaine type du BMA

Pour mener son action le BMA déploie plusieurs
outils, qui sont présentés sur leur page internet.
Ces outils seront décrits plus précisément plus
bas. Trois outils principaux structurent le travail
de l'équipe: les concours, la recherche par le projet, les avis (comprenant les réunions de projet).
Le travail sur ces outils structure également l'organisation interne de l'équipe:
- 16 personnes travaillent au sein de l'équipe.
- L'organigrame se répartit en fonction des
profils et de 4 piliers : transversal, Research by
Design, Concours et Avis.
- L'équipe compte 10 profils type "Architecte",
le reste se compose de profils pluri-disciplinaires.

Les semaines de l'équipe BMA sont rythmées par
des moments collectifs (réunions d'équipes le
lundi et parfois le mercredi matin), des réunions
de projets (deux fois par semaines, le mercredi
après-midi et le vendredi matin) et des moments
de travail plus "classiques" ou chacun travaille
sur ses dossiers (le reste de la semaine): visites
de site, comités d'avis, sélections etc. Kristiaan
Borret participe aux réunions d'équipe et passe
du temps avec certains membres de l'équipe
individuellement sur certains dossier spécifiques
nécessitant un approfondissement, une décision.
Transversal

BMA

RbD

En démarrage de mission, nous avons organisé plusieurs interviews avec les membres de
l'équipe, sur base de chaque pilier, afin qu'ils nous
expliquent leur manière de travailler, les outils,
leur mise en œuvre, l'évolution entre les mandats
successifs, etc.

Concours
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Brackx
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Coordinatrice et concours

Assistant administratif
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Organigramme de l'équipe BMA : structure interne et profils académamiques
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lors des trois premières étapes. Lors du 1er mandat d'Olivier Bastin, l'intervention du BMA était
focalisée sur la phase du concours. Le champs
d'action du BMA s'est donc développé lors du 2e
et 3e mandat, offrant un accompagnement de
projet de l'étude préalable jusqu'au dépôt du permis d'urbanisme.

Intervention du BMA dans un processus
de projet type
Afin de créer un vocabulaire commun et un
cadre de discussion avec les différents acteurs
rencontrés, il nous semblait indispensable d'établir une représentation d'un processus de projet
théorique. Le but était de présenter de façon
claire l'intervention du BMA au sein d'un processus de projet.

Il faut insister sur le fait que le schéma ci-dessous
est évidemment un schéma théorique. Peu de
projets sont développés de manière aussi linéaire,
et les procédures varient fortement de projet en
projet. Dans certains cas les choses sont faites
également dans un ordre différent. Ce qui était
important pour nous ici, c'est de se donner un
cadre de discussion, permettant de placer les
outils BMA dans l'image partagée d'un processus.

Nous avons ainsi identifié 4 grandes étapes :
• Préparation
• Concours
• Conception
• Exécution
Le schéma ci-dessous montre que le BMA intervient à certains moments clés du processus de
projet, en mobilisant ses outils principalement
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Intervention du BMA dans un processus de projet type
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RbD : recherche par le projet
Conc : concours
RP : réunion de projet
Comm : communication
Avis
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CSC :
AMI :

PREPRARATION

RbD
BMA

Comm

OUTILS BMA

RbD : recherche par le projet
Conc : concours
RP : réunion de projet
Comm : communication
Avis
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RESEARCH BY DESIGN
La recherche par le projet est un outil utilisé
par le BMA pour stimuler le débat sur la qualité
spatiale. Mis en place lors du premier mandat de
Kristiaan Borret en 2016, il vise à: évaluer, négocier, optimiser, sensibiliser, initier, anticiper (...).
La recherche par le projet intervient principalement dans la phase de préparation, en amont du
processus de projet.
Elle a pour objectif principal de créer un espace
de discussion sur la qualité spatiale entre les
acteurs, en outillant les pouvoirs publics pour
mener à bien cette discussion. Il s'agit d'une
professionalisation des pouvoirs publics dans
leur capacité à orienter les projets. Pour ce faire,
l'équipe utilise différents médiums pour accompagner les porteurs de projets, publics comme
privés : maquettes, dessins à la main, dessin en
3D, illustrations, photomontages etc.
C'est par le dessin, plutôt que par les chiffres ou
le texte que l'équipe cherche à définir les enjeux,
affiner les questions programmatiques, clarifier
le cadre d'un concours, "challenger" les projets en
proposant des scénarios alternatifs. La recherche
par le projet travaille de manière contextualisée.
elle ne dessine pas "à la place de", mais crée une
collaboration entre tous les acteurs impliqués
dans une logique de confiance où les intérêts de
chacun entrent dans l'équation.
"Cette méthode permet ainsi de focaliser le débat sur
des élements concrets du projet (volumétrie, gabarits,
programme, etc.), de maximaliser la qualité du projet, le

tout dans une optique gagnant-gagnant avec les porteurs
de projets."(Site internet du BMA)

Un des exemples illustrant le travail de recherche
par le projet est CityDox développé par Atenor.
Suite à la recherche par le projet, l'équipe BMA
et Atenor ont fait la démonstration que le projet
pouvait garder sa rentabilité tout en incluant
un espace public important au coeur du projet. Aujourd'hui, le parc est l'un des principaux
arguments de vente mis en avant par Atenor. Et
le parc public améliore les qualités urbaines du
nouveau quartier.
RESEARCH BY DESIGN EN QUELQUES CHIFFRES
Pendant l’année 2020 :
• 25 sites qui ont fait l'objet d'une recherche par le projet
• Plus d'1 million de m2 traités par la recherche par le
projet

Projet CityDox - Atenor : négocier pour créer un parc
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CONCOURS

COMMUNICATION

L'organisation de concours est l'outil prédominant du BMA et occupe principalement le temps
de l'équipe. Cet outil a été mis en place dès le
premier mandat du BMA. Il est apparu comme
une solution pour élever la qualité architecturale
à Bruxelles.

La communication du BMA est très structurée
et identifiable. Elle se construit autour d'une
newsletter marquée par certains moments clefs,
essentiellement dans la phase de concours:
-publication des appels
-visites de sites
-résultats des concours via les Factsheets

Plusieurs procédures existent mais ils s'organisent assez généralement aujourd'hui en deux
étapes: première sélection sur base de références
et ensuite évaluation sur base d'offres. Les modalités mises en place dès le premier mandat sont
basées sur plusieurs principes: ouverture du marché (via appel à candidats), évaluation sur base
de critères de qualité objectivables, évaluation
sur base de propositions architecturales, rémunérées, désignation via un jury construisant un
dialogue entre acteurs. Le BMA peut aussi bien
accompagner le maître d'ouvrage (MO) dans la
rédaction du cahier spécial des charges que dans
l'organisation du jury ou dans la sélection des
projets. Mais c'est le MO qui reste le dépositaire
des décisions. Le BMA a développé, en coordination avec des acteurs institutionnels et des porteurs de projets, des cahiers des charges types en
fonction des différentes procédures. Ces derniers
sont disponibles sur leur site internet.

La communication, souvent trilingue, permet de
donner la mesure de la constitution d'une véritable scène architecturale bruxelloise en devenir.
Elle donne l'image d'une ville qui se transforme
avec un soucis de qualité, en valorisant les architectes et leur travail.
Elle a également réussi à constituer une base de
référence et d'information centralisée sur les
marchés d'architecture lancés à Bruxelles, ce qui
est très précieux pour les acteurs désirant y travailler.

COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES
• 310 NEWSLETTERS envoyées (entre 2015 et 2020)

CONCOURS EN QUELQUES CHIFFRES

•3 593 ABONNES sur Facebook
• 3 659 ABONNES sur Instagram

Pendant l’année 2020 :

• 1 semaine OPEN PORTE

• Plus d’un concours publié par semaine
• Plus de 1000 candidatures analysées par l’équipe

• Pendant l’année 2020 :

Entre 2015 et 2019 :

• 45 participations à des débats et jurys externes

• 26 candidatures en moyenne par appel

Factsheet du BMA disponibles sur le site internet

CityTools - AWB

29

AVIS ET RÉUNION DE PROJET
Avis
Depuis septembre 2019, le CoBAT stipule, dans
l'article 11/1 qu'une demande d'avis du BMA doit
être faite pour toutes demandes de permis pour
des projets de plus de 5000 m2 de superficie
plancher afin de l'ajouter au dossier de demande
de permis.
Il est donc demandé de joindre à la demande
d’avis :
• Le formulaire de demande de permis ;
• Une note explicative du projet ;
• L’ensemble des plans ;

• Des photographies significatives.

Cette réforme permet au BMA d'apparaître dans
la procédure officielle du COBAT.
Réunion de projet
La réunion de projet est l'héritière de la chambre
de qualité, développée par Kristiaan Borret lors
de son premier mandat. L'idée de cet outil est de
réunir tous les acteurs liés à un projet au même
moment pour un dialogue sur les qualités spatiales d'un projet, permettant d'affiner celui-ci

de réunion en réunion, avant le dépôt du permis
d'urbanisme. Un pv est rédigé à l'issue de chaque
réunion.
Cette étape a deux avantages: elle centralise
les discussions sur un projet en un lieu unique
réunissant les acteurs clés. Ensuite elle crée les
conditions d'un dialogue sur les qualités spatiales, qui renforce la place des architectes dans
le processus. Concrètement, entre une esquisse
de projet (par exemple issue d'un concours) et un
dossier de permis il y a un grand nombre de décisions qui doivent être prises. La réunion de projet
permet d'assurer un équilibre dans ces décisions,
entre l'intérêt du maître d'ouvrage, les attentes
des pouvoirs publics, et le travail conceptuel de
l'architecte. C'est cet équilibre qui est un élément
constitutif de qualité architecturale.
" (...) Les objectifs de la réunion de projet sont de stimuler la qualité des projets, de rassembler de manière
transparente et efficace toute la communication, d’organiser un dialogue professionnel entre les architectes/
maîtres d’ouvrage et l’autorité, de coordonner l’avis des
différentes instances les plus étroitement impliquées
dans l’évaluation de la qualité. Ainsi, un temps précieux
est économisé grâce à une concertation anticipative et
à un fonctionnement coordonné." - (Site internet du
BMA)

Les réunions de projet sont organisées par urban.
brussels.

AVIS EN QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 73 avis remis :
- 48 positifs

RÉUNION DE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
Pendant l’année 2020 :
• 160 réunions de projets suivies

- 13 négatifs
- 9 abstensions
- 3 sans objets
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INTERMEZZO
INTERVIEW MET KRISTIAAN BORRET
FIRST THINGS FIRST: CONSOLIDEREN EN
VERSTEVIGEN VAN DE ROL VAN BMA
Met welke verwachtingen ben je destijds
als Brussels Bouwmeester begonnen?
KB Er zijn drie redenen waarom ik gemotiveerd
was en nog steeds ben om de functie van
BMA op te nemen. Ten eerste ligt de job van
bouwmeester mij. Ik vind er een evenwicht om
de creativiteit van het ontwerp te combineren
met uitdrukkelijk engagement voor de publieke
zaak. Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat
er in Brussel nood is aan een bouwmeester die
grenzen durft te verleggen, en die af en toe scherper uit de hoek komt. Om die reden wilde ik van
in het begin de focus leggen op ‘governance’, op
het invoeren van structuren die net een stapje
verder gaan dan het organiseren van architectuurwedstrijden. Een derde reden heeft met de
stedelijke identiteit van Brussel te maken: ik
geloof in een hedendaags narratief voor Brussel
als de stad van de diversiteit, en beschouw Brussel ook als mijn eigen stad.
In Brussel trad je in de voetsporen van
Olivier Bastin. Welke onderdelen of aspecten
heb je verder kunnen uitbouwen? Welke eigen
accenten heb je willen leggen tijdens je eerste
mandaat?
KB Vanuit BMA organiseren we het gesprek over
ruimtelijke kwaliteit. Dat is de basis. Zonder
een bouwmeester zou veel worden gebouwd
zonder dat er ooit grondig over kwaliteit is gesproken, zolang er in de vergunningsaanvragen
maar wordt voldaan aan de conformiteit met
de reglementering. Wij hebben met het team
verder gebouwd op het belangrijkste werk van
Olivier Bas¬tin, namelijk het invoeren van een
goede wedstrijdorganisatie. First things first.
Maar vervolgens heb ik deze aanpak willen verdiepen en verbreden. Verdiepen door aan de
wedstrijdprocedures te sleutelen. Zo hebben we
een oproep tot interesse ingevoerd, die toelaat
om ook kleine opdrachten bekend te maken en
open te stellen voor andere kandidaten. Verbreden door naast architectuur ook te focussen op
stedenbouw- en infrastructuurprojecten. Verder
zijn we ons ook actief gaan inzetten om de groep
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van opdrachtgevers verder te verruimen. Daarnaast hebben we ook nog andere instrumenten
toegevoegd, zoals ontwerpend onderzoek. En
tot slot zijn we meer betrokken in de aanloop
naar een vergunning. Zo is sinds 2019 het advies
BMA verplicht voor elke (publieke en/of private) ontwikkeling die groter is dan vijfduizend
vierkante meter. De verbreding die ik beoogde,
situeert zich dus zowel voordien als nadien ten
opzichte van het moment van de wedstrijd.
De rol van Stadsbouwmeesters of Kwaliteitskamers wordt in diverse steden op uiteenlopende manieren ingevuld. Op welke vlakken
wil jij graag het verschil maken? Wat is de kracht
van jullie aanpak?
KB Het is van groot belang om ‘stroomopwaarts’
te werken: daarmee bedoel ik dat we best zo
vroeg mogelijk worden betrokken bij stadsprojecten. Het moment van de vergunning is eigenlijk te laat. Een wedstrijdprocedure is in principe
al een instrument dat voorafgaat aan de vergunningsaanvraag, en waarmee je invloed kan hebben op de kwaliteit. Via een wedstrijdprocedure
kan je een kwaliteitsvolle architect aanwijzen
maar ook de ambities verhogen van de opdracht
zelf. Meer stroomopwaarts is dus de voorbereiding van een wedstrijd van groot belang.
Daarom moet je als BMA ook meesturen op de
juiste beleidskeuzes en de opmaak van een goed
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programma, en ontwerpend onderzoek hiervoor
inzetten.
EEN STEMPEL DRUKKEN OP DIE STADSPROJECTEN DIE HET VERSCHIL MAKEN
Hoe brengen jullie dat in praktijk? Waar
zitten volgens jou de sterktes of zwaktes van jullie huidige aanpak?
KB Een positieve ervaring met ontwerpend onderzoek is bijvoorbeeld het project ‘Dockside’, een
nieuw woongebouw vlak bij het Saincteletteplein, waarvoor BMA uiteindelijk samen met de
projectontwikkelaar een architectuurwedstrijd
heeft uitgeschreven. Voorafgaand aan de
wedstrijd hebben we vanuit BMA ontwerpend
onderzoek ingezet om een kritische dialoog op te
starten. Men wou op die plek eerst een toren van
100 meter bouwen, want in een voorstudie voor
het Brusselse gewestplan was die mogelijkheid
geopperd. Via visualisaties brachten we in beeld
wat dat concreet zou betekenen, om duidelijk
te maken hoe verkeerd dat zou zijn. Dat –al bij
al eenvoudig- ontwerpend onderzoek is eerst op
politiek niveau gepresenteerd, en vervolgens is
het naar de ontwikkelaar toe verder ingezet als
een hefboom voor verdere onderhandeling. Door
het maken van concrete beelden en tekeningen
voor deze plek, was het mogelijk om het gesprek
over ruimtelijke kwaliteit op een hoger niveau te
tillen. Eigenlijk kan je stellen dat we in dit dossier proactief zijn geweest in het reactieve. Daar
zijn we sterk in. Als er iemand iets wil doen, dan
beginnen wij vroeg genoeg te anticiperen of te
sturen in de richting van hoe het beter zou kunnen gebeuren. Ik vind het van groot belang dat er
aan de kant van de overheid mensen beschikken
over grafische en visuele capaciteiten en zo met
het medium van de ontwerper de dialoog voeden
en het beslissingsproces beïnvloeden.
Zie je ook mogelijkheden om vanuit BMA
ontwerpend onderzoek in de toekomst nog op
een meer proactieve manier in te zetten? Dus
minder vertrekkend vanuit concrete projecten
op de korte termijn, maar gericht op een ruimere
verkenning van diverse stedelijke kwesties op
de lange termijn? Denk hierbij aan jullie ervaring
met ontwerpend onderzoek rond thema’s als de
productieve stad.
KB Het gebeurt eigenlijk nog weinig momenteel.
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In het kader van het Plan Canal hebben we het
inderdaad zelf met het team aangezet. Ook voor
een gebied waarvan de toekomst nog niet volledig bepaald is zoals Schaarbeek-Vorming is dat
gebeurd. Maar in ons team lukt het niet goed om
daarvoor genoeg tijd en inspiratie vrij te maken.
Uitbesteden is dus nodig, en dat is ook beter. Zo
is er in 2021 een studie gelanceerd, in samenwerking met perspective.brussels en LABO Ruimte,
over het 20ste-eeuwse randgebied in Brussel.
Dat stond al in de intentienota van mijn eerste
mandaat, maar de tijd was nu pas rijp. Ik hoop
dat de inzichten die zo ontstaan, hun weg zullen
vinden naar nieuw beleid.
Naast ontwerpend onderzoek vormen
uiteraard ook de ontwerpwedstrijden een belangrijke tool om aan de ruimtelijke kwaliteit in
Brussel te werken? De BMA kan zich niet met
alle Brusselse projecten bezighouden. Op welke
manier maken jullie hierin strategische keuzes,
en hoe bepaal je welke projecten al dan niet
prioritair zijn?
KB Als je impact wil hebben op de architectuurkwaliteit van Brussel, dan weet je dat een
groot aandeel van de architectuurproductie
in Brussel in handen is van de grote private
ontwikkelaars. Dat vond ik een tekortkoming in
de aanpak van Olivier Bastin: hij beperkte zich
teveel tot het veilige cenakel van de goedgezinde
publieke opdrachten, maar de architectuurkwaliteit van Brussel kan je niet alleen verbeteren
door middel van publieke opdrachten. Daarnaast
wilde ik ook niet alleen met kleinschalige projecten bezig zijn. De kleinere projecten van de
wijkcontracten zijn belangrijk, maar evengoed
is het belangrijk om invloed te hebben op een
project als KANAL. De keuze was dus bij manier
van spreken géén keuze; ik wou met de ontwerpwedstrijden zo breed mogelijk gaan met het
oog op meer impact. Die impact is er nu maar we
lopen tegen de grenzen van onze werklast aan.
Het zal een uitdaging worden om op de juiste
manier prioriteiten te leggen in de keuze van de
wedstrijden die we begeleiden.
Hoe hebben jullie private projectontwikkelaars weten te overtuigen van de voordelen
van een wedstrijdprocedure?
KB De relatie met private ontwikkelaars was
in het begin niet evident. Toen ik begon, was
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er van oudsher een monopolie van een kleine
groep grote architectenbureaus die altijd private
ontwikkelingsprojecten deden. Een monopolie
is nefast voor kwaliteit, dus dat moet je zien te
doorbreken. Ik heb daarvoor initiatief genomen
en het heeft me veel rancune bij de gevestigde
orde opgeleverd. Eerst heb ik een paar ontwikkelaars meegekregen die mijn aanpak wel
waardeerden. Dan kon ik geleidelijk de andere
doen bewegen en zo probeer ik een wedstrijdcultuur bij de private ontwikkelaars tot stand
te brengen. Belangrijk is dat het moet gaan om
een open wedstrijdprocedure. We gaan collectief
nadenken over ruimtelijke kwaliteit en vanuit het
team BMA begeleiden we mee het hele proces.
Er is ook het voordeel dat alle publieke instanties van in het begin betrokken worden. Wat
mij betreft is het voornamelijk de methode die
belangrijk is. Ook bij projectontwikkelaars heb ik
kunnen vaststellen dat het hen niet om de ‘grote
naam’ te doen was, maar wel om de inventiviteit.
Dat is fascinerend om te zien. Op die manier
werkt het als een sneeuwbal: de volgende keer
zijn ze zelf vragende partij om een wedstrijd te
organiseren.
HET BELANG VAN EMPOWERMENT EN AUTONOMIE IN HET BRUSSELS ECOSYSTEEM
Het BMA team is in belangrijke mate
afhankelijk van de vele stedelijke administraties
en het ruimere Brusselse ecosysteem om aan
ruimtelijke kwaliteit te werken. Hoe gaan jullie
hierbij te werk?
KB Ik vind het zeer belangrijk dat mijn team
empowered is. Concreet betekent dat als iemand
van mijn team naar een vergadering gaat, hij of zij
het standpunt van BMA kan innemen zonder dat
het project per se met mij moet doorgesproken
zijn. Door horizontaal te werken en veel uit te
wisselen binnen het team, kan ik dat vertrouwen
hebben. Die cultuur blijkt in andere Brusselse
administraties niet vanzelfsprekend te zijn, dus
daar krijgen we nog steeds regelmatig reacties
op. Daarnaast vind ik het cruciaal dat we een
vrijere, onafhankelijke rol kunnen spelen. Dat is
waarom ik deze job zo graag doe. De vrijheid is
echt nodig, zeker in een gepolitiseerde omgeving
als de Brusselse bestuurlijke organisatie. We kunnen altijd zelf positie innemen, en we bepalen
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zelf op welke projecten, of rond welke stedelijke
kwesties we wel of niet willen werken.
Op welke manier slagen jullie er dan
in om de nodige verbinding te maken met de
andere stedelijke administraties en Brusselse
partijen die bij projecten betrokken zijn?
KB De onafhankelijkheid van een bouwmeester
is ongelooflijk fundamenteel, niet alleen inhoudelijk maar ook omdat het transversaal werken
mogelijk maakt. We zijn tegelijkertijd ‘in’ en ‘out’:
we zitten in de administratie, of in het systeem
van het beleid, maar binnen dat beleid zijn we
ook de buitenstaander. Omdat we van niemand
zijn, kunnen we met iedereen samenwerken. Ik
streef altijd naar een transparantie en transversale werking in het bestuur. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop vergaderingen worden
georganiseerd. Ik ben tegen bilaterale vergaderingen en voor een plenaire vergadering waarbij
iedereen tegelijk aanwezig is. Dat heeft voor mij
te maken met ‘good governance’. Door een plenaire vergadering komen de standpunten in een
gemeenschappelijk debat meer open en bloot op
tafel in tegenstelling tot een cocktail van bilateraaltjes en akkoordjes tussen de personen met
machtsposities. In Brussel zijn er die “la ronde
des grands ducs” als een methodiek zien, maar ik
vind dat duister achterkamer-gedoe. Ik sta dus
wel voor een cultuuromslag, en dat wordt niet
altijd door iedereen geapprecieerd. Zelf zou ik
vragende partij zijn om een meer doorgedreven
transversale structurering van de administraties
te voorzien, zoals men ooit van plan was met
de oprichting van een regionaal platform. In dat
geval zouden alle instanties met betrekking tot
stedelijke ontwikkeling worden samengebracht,
van visievorming over vergunningverlening tot
projectregie. Maar uiteindelijk is men hiervan
afgestapt, en is er zelfs nog verder opgesplitst.
Mijn ideaal is hetzelfde gebleven: het zou goed
zijn om de belofte van transversale samenwerking ooit waar te kunnen maken.
Dat ideaal is voorlopig nog niet in
praktijk gebracht. Hoe verlopen vandaag de
samenwerkingen met de verschillende instanties en administraties?
KB Ik geloof zelf sterk in het belang van de emancipatie van de administratie. Hiermee bedoel ik
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dat het belangrijk is dat een ambtenaar in Brussel
zich durft uit te spreken, en zelf een standpunt
inneemt. Dat is vaak niet het geval, terwijl zij
over een specifieke expertise beschikken die
erkenning verdient. Dus dan probeer ik hen uit
te dagen, maar dat lukt niet altijd. Dat vormt een
groot contrast met de periode dat ik in Antwerpen actief was als stadsbouwmeester. In Antwerpen kreeg ik constructief weerwerk van de
administraties, en dan kreeg je een goed gesprek.
Ik geloof sterk in de dialectiek om kwaliteitsverhoging op te bouwen. In Brussel is het moeilijker
om zo’n interactie op gang te krijgen.
GEZOCHT: EEN PARTICIPATIEPLATFORM
VOOR BRUSSEL
Zijn er nog andere grote verschillen
tussen Antwerpen en Brussel die een impact
hebben op de rol en functie van BMA?
KB In Antwerpen heb je buurtregisseurs en heb
je een dienst Samenlevingsopbouw, die maken
dat je de burger veel actiever kan betrekken bij
stedelijke ontwikkelingsprojecten. Dat is een
aandachtspunt dat ik ook vermeld heb in mijn
huidige beleidsnota. In een volgende stap zou ik
graag met BMA meer buiten het institutionele
milieu treden, en een opening maken naar de civil
society. Anderzijds vind ik dan weer niet dat het
de rol van de BMA moet zijn om het participatieplatform van Brussel te worden. Daar zit nog
een hiaat in Brussel. Er is vooralsnog nog geen
overheidsinstelling die zich specifiek bezighoudt
met participatie. Wanneer we in Antwerpen een
groot project of planningsproces opstartten,
dan konden we altijd een beroep doen op de
buurtregisseur die wist wat er lokaal speelde en
de noden en behoeften kende. Dat waren echte
verbindingsofficiers.
Participatie is gericht op het betrekken
van bewoners en andere lokale projecten bij
concrete projecten. In welke mate zie jij het als
jouw rol om ook het maatschappelijk debat met
het brede publiek aan te zwengelen rond de
stedelijke kwesties in Brussels zoals betaalbaar
wonen, de klimaatopgave, de inrichting van de
publieke ruimte, enz.?
KB Op dat vlak ben ik door de jaren heen meer
terughoudend geworden. Ik richt me ook iets
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minder op de culturele context. Want er is in
Brussel niet alleen BMA, maar er is ook CIVA
bijvoorbeeld. Dergelijke culturele organisaties
dragen bij tot een meer diepgaand en goed
debat rond architectuurcultuur. Dus dat is een
positieve ontwikkeling. Mijn grootste drive zit
vooral in impact hebben op de realiteit, vandaar de sterke focus op concrete projecten, en
iets minder op sensibilisering. Ik geloof ook dat
eens belangrijke interessante nieuwe gebouwen
gerealiseerd zullen zijn, ze zullen leiden tot
debat en zo ook tot meer architectuurcultuur.
Ik wil absoluut zichtbaar zijn in de professionele
wereld, maar niet per se daarbuiten. Dus in die
zin zal ik wel artikels schrijven voor vakbladen
en deelnemen aan debatten, maar wil ik niet per
se in de kranten staan. Het doelpubliek van een
bouwmeester is wat mij betreft de professionele
wereld en die kan zeer ruim zijn. Dat zijn niet
alleen de architecten, maar ook de opdrachtgevers, en de geïnteresseerden uit de civil society.
ER VALT NOG VEEL TE VERBETEREN!
Laat ons dan vooruitblikken op de toekomst. Wat zijn volgens jou de belangrijkste
aandachts- of werkpunten voor de komende
periode? Wat wil je verder versterken? Waar
zitten er nog blinde vlekken?
KB We willen de werking van BMA openen naar
de civil society door de wedstrijdcultuur meer
publiek te maken. Dat past in het kader van het
herijken van participatie in Brussel. Daarnaast is
er uiteraard het toenemend bewustzijn rond de
gevolgen van de klimaatopwarming. In pakweg
vijf tot tien jaar is het paradigma in stedenbouw enorm veranderd, dat merk ik bij mezelf
ook. Daar ligt nog een belangrijke opgave. Dit
in combinatie met de nood aan toegankelijk en
betaalbaar wonen, en de mobiliteitsproblemen.
Dat zijn stuk voor stuk uitdagingen die zeer cruciaal en problematisch zijn in Brussel. Met BMA
hebben we een bijdrage kunnen leveren aan dit
bewustzijn, en is er in Brussel de afgelopen jaren
een andere dynamiek en positieve trend ontstaan. Een bouwmeester moet soms wat pushen.
Maar die zin om zaken te verbeteren is hier zeker
aanwezig. En dat vormt een belangrijk vertrekpunt: dan kan je als bouwmeester beginnen werken.
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P37
III - Looking Outwards

Universités

Politiques

MO privés

BMA

Directions
d’urbanisme

MO publics

Sté civile

Médias

Bureaux
d’études

Culture

1

2

3

4

5

14.09.21

16.09.21

16.09.21

29.09.21

29.09.21

Familles d'acteurs identifiées
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Le BMA en un mot
Lors de chaque table ronde, il a été demandé au groupe de définir le BMA en "un mot". Nous les reprensons ici en introduction du compte rendu des 5 ateliers.

MO publics

Aide

1.

Transparence

Plateforme
Qualité
Facilitateur architecturale
d'échange Dialogue

Accompagnement

Pragmatisme

Dialectique Support Ouverture

1

MO privés

2.

Directions
d’urbanisme

Bonne
relation

Organisé Prémisse

Manque
de clareté

Complexification

Incarnation de
la qualité
architecturale

Fan !

Acteur
en +

Pouvoir
d'in fluence

Dualité
(+ et -)

2
Politiques

MO privés

3.

Directions
d’urbanisme

Bureaux
d’études

Professionnalisme

Prise en
main
structure

Transversalité

Indépendance
dans la qualité
architecturale

Challenge

Lobbie
(pour les
bureaux)

Indépendance

Ambition

Subjectif

Transitoire /
Nécessaire

Culture

Espace
partagé

Evolution
des
pratiques

Délibération /
Contrepoids

Accompagnement

Diffusion de
bonnes
pratiques

Porte des
demandes

Equilibre

Conflictuel

Autorité

Potentiel

Qualité
de vie

Remise en
question

Visible

3

Politiques
Bureaux
d’études

Autorité ? Diﬀusion ?

Rôle ?

Accompagnement
?

Jeunesse

Objectivité Transparence Communication

Ambition

Bousculement

Ménage

Espoir

Lointain

Faire le
ménage

4.

4
Universités

Sté civile

Médias

Universités
Universités

Sté civile

5.

Médias

Culture

Médias
Universités

5

Médias

Démocratie

Liens (en
attente)

Petites
problématiques Communication
à valoriser

Habiter
(habitants &
institutions)

Soft
power

Collaboration
avec monde
académique
(RbD)

Culture

5
5
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Abréviations
RP : réunion de projet

CC : commission de concertation
RbD : research by design

Atouts
Personnalité du BMA
"Zone de friction positive"
Caractère fort
Autorité

Rôle du BMA / Champs d'action
Soutien direct
Levier politique
Soutien pour la qualité
Lisibilité du champs d'action
Compense faiblesse
administration
Indépendance,
affranchissement politique
Fait avancer le débat sur la
ville
Evolution des promoteurs

Qualité architecturale
Permet une discussion sur
la qualité
Avis clair et tranché

Général

CA : comité d'accompagnement
PU : permis d'urbanisme

Maître d'ouvrage publics
Maître d'ouvrage privés

Politiques - Administrations
Bureaux d'études

Faiblesses

Situation actuelle / passée

Compétences au sein de l'équipe

Personnalité du BMA

Fonctionnaire "dynamique"
Efficaces, disponibles
Flexibles
Qualité du dialogue

Convaincre et pas imposer
Dialogue asymétrique
Autorité vs accompagnement
Manque de nuance
Autorité

Vision

Rôle du BMA / Champs d'action

Amélioration entre les
acteurs régionaux depuis
Pascal Smet
Recherche pro-active :
occupation temporaire, ville
productive etc.
Vison claire

A clarifier, flou
Architecture ? Urbanisme ?
Bilan : peu de bâtiments
construits
Manque de transparence
Opacité

Culture architecturale

Qualité architetcurale

Rend visible la culture archi
à Bruxelles

"Subjectivé imprévisible et
personnelle "

Société civile

Compétences au sein de l'équipe
Profils trop architecte
Economiste
Programmiste
Environnement
Juriste

Aide / Accompagnement
"Quand faut-il le contacter ?"
Aide ou blocage ?
Différence d'intérêt entre
projets
Perte de Pyblik comme pilotage
pour les espaces publics

Implication citoyenne
Trop tard dans le processus
Perte de confiance de la
société civile
IEB jamais solicité

Communication
Peu avec le grand public
Travail de "traduction" vers
le grand public
Positif

Qualité architetcurale
Permet une discussion sur
la qualité
Avis clair et tranché
Définir les critères de la
qualité

Rôle du BMA / Champs d'action
Construction d'une solidarité
entre acteurs
Rôle de "facilitateur urbain"
Création d'un lieu de débat
Echanges entre pouvoirs
publics : "vis ma vie de "
Rôle de "manager de process"
2 mandats pour assoir une
vision
Bonne pratique à construire
entre administrations
Généralisation des bonnes
pratiques
Elargir le champs d'acteurs
mobilisés

Culture architecturale
Rend visible la culture archi
à Bruxelles

Opportunités

Négatif

Aide / Accompagnement

Personnalité du BMA

Klankbord ?

Fonction trop liée à une
personne

Vision

Rôle du BMA / Champs d'action

Doit être claire en amont
Doit être diffusée largement
Inclure tous les acteurs :
région, commune, riverains etc.
Diffusion de la note d'intention

Doit se limiter au conseil
Respect des administrations
Manque de prise en compte
des intérêts/contraintes de
certains acteurs
1 mandat pour éviter
l'institutionnalisation

Qualité architecturale
Standardisation de
l'architecture
Manque de vert dans les
espaces publics

Implication citoyenne
Pourrait être très en amont
1m2 participation habitant
Rétablir la confiance : "sortir
du trauma"
Implication société civile =
usage, appropriation
Travail de "traduction" vers le
grand public

Procédure
Seule implication citoyenne =
affiche rouge + CC

Implication citoyenne
Trop tard dans le processus
Expertise architecturale vs
démocratie urbaine

Communication
Eviter les débats élitistes

Futur

Menaces

Abréviations
RP : réunion de projet

CC : commission de concertation
RbD : research by design

Atouts

CA : comité d'accompagnement
PU : permis d'urbanisme

Préparation

Maître d'ouvrage publics
Maître d'ouvrage privés

Situation actuelle / passée

Aide / Accompagnement

Aide / Accompagnement

RbD = aide programmation

RbD = recouvrement de
compétence avec d'autres
administration
RbD = sans prise en
compte du volet
réglementaire
RbD = manque de précision
BMA absent du volet
stratégique

Politiques - Administrations
Bureaux d'études

Société civile

Faiblesses

Vision
Volet urbanistique

Positif

Négatif

Aide / Accompagnement
RbD = enjeux
d'accompagnement en
amont
"Project lines"
Accompagnement sur le
programme
RbD = accompagnement
sur les prix d'acquisition

Vision
Ambitions claires : P/S ?
RbD au service d'une vision

Opportunités

Futur

Menaces

Abréviations
RP : réunion de projet

CC : commission de concertation
RbD : research by design

CA : comité d'accompagnement
PU : permis d'urbanisme

Atouts
Aide / Accompagnement
Jury = bonne organisation
Résolution des tensions :
médiation
Animation des débats
Aide rédaction rapports

Concours

Maître d'ouvrage publics
Maître d'ouvrage privés

Politiques - Administrations
Bureaux d'études

Faiblesses

Situation actuelle / passée

Ouverture du marché

Ouverture du marché

Nouveaux bureaux
Jeunes bureaux
Fin du monopole des "5
bureaux"
Grande diversité

Surcharge de travail : trop de
candidature 1ère étape
Ouverture aux jeunes
bureaux pas assez assumée

Rôle du BMA / Champs d'action

Qualité architecturale

Résolution des tensions :
médiation
Animation des débats

Qualité d’un projet ne dépend
pas que du dessin, = aussi
budget

Société civile

Critères / Cahiers des charges
Objectivité des critères
de sélection
Décalage avec besoins MO
Faisabilité des projets (budget)
Critères trop "architecture"
"Habitabilité, urbanité,
technicité" : manque durabilité
Expérience : grands bureaux
vs petits bureaux
Manque de transparence
Bureaux catalogués, jamais
sélectionnés
Manque de préparation (pas de
relevé etc.)
Demande trop de compétences
= grandes équipes et
honoraires bas
Petits projets = non rentables

Marché de "promotion" vs
"culture"

Qualité architecturale
Amélioration des pratiques
Mise en discussion des
points de vue
Amélioration de la qualité

Procédure
Communication

DUME = simplification

"Dépossession du travail",
Appropriation du travail

Positif

Ouverture du marché
Open oproep
Lancement de marchés
conjoints
Plus travailler avec le privé
Partenariats entre petits et
grands bureaux

Implication citoyenne
Exposition des résultats

Opportunités

Procédure
Réformer les centrales d’achat
des administrations : sortir les
marchés architecturaux ->
procédure spécifique

Négatif

Procédure

Critères / Cahiers des charges
Déséquilibre entre bureaux NL
et FR (pour les gros projets)
Ejecter certains bureaux de la
scène architecturale

Réformer les centrales d’achat
des administrations : sortir les
marchés architecturaux
Workshop avec les services
achats (STIB)

Critères / Cahiers des charges

Qualité architecturale

Uniformiser les coûts des
projets (prix m2 + honoraires)

Standardisation de
l'architecture
Défense d'un style
architectural

Futur

Menaces

Abréviations
RP : réunion de projet

CC : commission de concertation
RbD : research by design

Atouts

CA : comité d'accompagnement
PU : permis d'urbanisme

Conception

Maître d'ouvrage publics
Maître d'ouvrage privés

Politiques - Administrations
Bureaux d'études

Faiblesses

Situation actuelle / passée

Aide / Accompagnement

Aide / Accompagnement

Synthèse avis techniques
Coordination des projets
Anticipation CC
RP bien préparée
RP = collégialité
RP = évolution des bonnes
pratiques

Pas pour tous les projets :
"shopping list"
RP = Avis divergeants entre
les acteurs ("guerre entre
urban et le BMA")
RP <> Articulation CC
RP = Variable en fonction
des membres de l'équipe
Manque de contact direct
Manque de constance dans
les avis BMA en RP

Société civile

Procédure
Délais PU trop long

Positif

Négatif

Aide / Accompagnement

Aide / Accompagnement

+ de réunions de travail (<>
réunions trop formelles) :
RbD ou CA ?
RP = affinement progressif
("entonnoir")

Clarifier les liens entre BMA
et urban
RP = Trop de personnes
présentes = contreproductif
Cohérence nécessaire
entre les acteurs régionaux
et communaux

Opportunités

Futur

Menaces

SYNTHÈSE DES TABLES RONDES ET
DES ENTRETIENS INDIVIDUELS
Sur base du contenu brut et exhaustif des discussions qui est présenté dans les pages qui
précèdent, nous proposons dans cette partie du
rapport une forme de synthèse interprétative des
grands points évoqués avec les 5 groupes, ainsi
que lors des entretiens. Nous nous concentrons
exclusivement sur les remarques formulées par
les acteurs, en nous focalisant sur les points qui
peuvent servir de base de travail pour une évolution de la fonction.
Il est important de noter que les résultats
et conclusions des tables rondes, que ce soit
dans les AFOM ou la synthèse ci-dessous, ne
concernent pas toujours le BMA directement.
Les différents moments de discussions organisés
dans le cadre de la Visitatie ont été une opportunité pour les acteurs de s'exprimer sur la qualité
architecturale à Bruxelles de façon générale.
Au cours des discussions avec les différents
groupes d'acteurs, des thèmes ont pu émerger,
qui renvoient notamment à la visualisation du
"processus de projet théorique" présentée plus
haut. Nous avons donc structuré le compte
rendu sur les 7 points suivants :
1. Vision urbaine
2. Définition du programme
3. Organisation du concours
4. Réunion de projet
5. La Fonction du BMA et son équipe
6. Qualité spatiale et culture architecturale
7. Implication citoyenne

1. VISION URBAINE

?
BMA

J
H
F

G
E
C

D
B

A

Vision urbaine
Définition du
Qualité architecturale
et urbanisme
La plupart des groupes semble d'accord pour direprogramme
que la dimension urbaine fait partie intégrante
de la qualité architecturale et qu'il est illusoire
de vouloir limiter le champ d'action du BMA aux
questions purement architecturales.
Par contre on retombe ici sur la question de
la construction d'un cadre plus clair entre les
acteurs, surtout régionaux : logique de dialogue
entre organes publics: qui pilote? Qui participe?
Qui arbitre? Qui finance?

Contribution à une vision urbaine: proactivité et mise à l'agenda
Pour la majorité des participants (notamment
dans le groupe "administrations") le BMA doit
participer activement à la définition d’une vision
urbaine pour la Région, aux côtés de Perspective,
Urban et les communes. Ils estiment qu'il doit
continuer à contribuer à la mise en avant de
thèmes nouveaux pour lesquels des recherches
spécifiques peuvent être lancées : ville productive, couronne 20e, occupations temporaires,
gouvernance urbaine etc. Les exemples sont
nombreux. Ils émanent parfois de l'observation d'une récurrence dans le traitement des
demandes de permis, qui nécessite une prise de
hauteur (reconversion du patrimoine du 20e).
Ou de l'émergence d'une thématique dans l'actualité (crise sanitaire par exemple).
Rôle du BMA dans les plans et schémas
directeurs
Dans le groupe "bureaux d'études" il a été ques-
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tion de la place du BMA dans les études urbaines,
soit à l’échelle régionale (PRDD) soit à l’échelle
locale (PAD, PPAS). Ces études sont pilotées en
principe par Perspective. Le rôle du BMA pourrait être clarifié.

2. DÉFINITION DU PROGRAMME

?
BMA

J

Absence de la société civile
Dans le groupe "société civile" il a été souligné
que la société civile est absente de cette étape
de définition du programme. Ce constat rejoint la
discussion évoquée plus bas sur son implication
dans le processus de projet. A noter que certains
maîtres d'ouvrage commencent à remédier à
cela en proposant des études en amonts de l'écriture et du lancement des cahiers des charges
(exemple : Place du Châtelain, Place Van Meneen
etc.)

I

Un cadrage en amont
Les participants soulignent que la recherche par
le projet pourrait contribuer de manière plus sys- RbD
D
tématique à une phase de définition en amont.
B
Il y a une demande de certains acteurs (notamment dans le groupe "MO privés") pour que les
autorités fixent un cadre clair dans lequel un
Comm
A
projet peut se développer en amont d’un processus : principes d’implantation, gabarits, P/S.
Ce cadrage pourrait se faire également en impliVision urbaine
Définition
du
Organisation
desla société civile.
Réunion de projet
Foncti
Utilité de la recherche par le projet
quant
programme
concours
La recherche par le projet est appréciée dans la
plupart des groupes, car elle permet d’ouvrir un
champ de négociation avec le maître d’ouvrage
3. ORGANISATION DES CONCOURS
dès le début d’un processus.
Dans le groupe "administrations" a été évoqué le
fait que la recherche?par le projet doit se faire de
J
I
manière plus coordonnée avec le volet réglementaire, sinon on donne des lignes directrices
H
G
qui ne sont pas valides ou qui seront remises
F en
E
cause. Une collaboration entre Perspecive, urban
D
C
et le BMA existe déjà mais pourrait être renforB
cée.
H
F

G
E
C

BMA

Un outil à clarifier
A
L'outil étant encore récent, tout le monde ne
le connaît pas forcément encore bien. Pour
certains acteurs
(groupe "administrations", Définition duOn rappelle ici que
la notion de concours est Réunion d
Vision urbaine
Organisation des
"bureaux d'études" notamment), il faut distinguer
entendue
non
pas
dans
son sens juridique mais
programme
concours
Recherche par le projet et conception architecdans le sens lié à une "sélection d'auteur de proturale. Certains acteurs ont l'impression que la
jet".
recherche par le projet se substitue au dessin
de projet. Or il s’agit de suggérer, ouvrir une
Une plus grande ouverture du marché
négociation, et pas de dire ce qu’il faut dessiDe l'avis général des participants le marché
ner : "convaincre, pas imposer". La clarification
architectural bruxellois s’est ouvert ces dernières
pourrait se faire sur le timing, en privilégiant
années. De nombreux nouveaux bureaux ont pu
les étapes avant la désignation d'une équipe de
accéder au marché. Le BMA a réussi à construire
conception.
un vaste réseau, via notamment sa newsletter,
qui constitue pour beaucoup de bureaux d'études
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présents, la source d'information principale sur
les concours lancés à Bruxelles.
Le marché est donc moins fermé et moins monopolisé par quelques grands bureaux.
Une nouvelle scène architecturale
Le groupe "bureaux d'études" souligne qu'une
nouvelle scène de jeunes bureaux a pu accéder
à des marchés et à de la visibilité. L'émergence de
cette nouvelle scène architecturale est confirmée
par des acteurs culturels présents au groupe
"société civile": il y a un intérêt international pour
la scène belge, et bruxelloise en particulier.
Une ouverture du marché à encadrer
Les participants estiment que si cette ouverture
du marché est globalement positive, elle pose
aussi certaines questions, notamment car elle
induit une plus forte concurrence sur le marché
bruxellois.
Plébiscite des "concours" à deux étapes
La majorité des participants s’accorde pour dire
que le processus de concours en deux étapes
est une bonne évolution. La sélection sur base
de références d'abord, puis un jury qui évalue des
offres qui sont rémunérées sur base de critères
de qualité architecturale définis dans un cahier
des charges. Ces bonnes pratiques sont désormais assez largement généralisées, même si certains acteurs soulignent la nécessité de continuer
à travailler sur la qualité des cahiers des charges,
qui restent parfois très mal calibrés.
Une surcharge de travail
La première étape de sélection a fait débat. Si
elle permet une belle ouverture du marché,
elle induit également une surcharge de travail
importante pour les Maîtres d’ouvrages. Lors du
groupe "MO publics" ce constat était largement
partagé: le temps d'analyse des candidatures est
trop lourd, surtout pour certaines communes.
Transparence des décisions à la première
étape de sélection
Le deuxième point de débat concerne le processus de sélection lui même lors de la première
étape de sélection, que ce soit dans la sélection
qualitative (procédure concurrentielle avec
négociation) ou les manifestations d'intérêt
(procédure négociée sans publication). Pour la

46

sélection qualitative, un vrai rapport d'attribution existe mais il est jugé parfois pas assez clair,
ne permettant pas de comprendre les raisons
de non-sélection. Pour le choix des équipes lors
des manifestations d'intérêt, c'est le manque
d'explication sur la sélection elle même qui pose
problème. Ainsi, pour de nombreux participants au groupe "bureaux d'études", ce processus manque de clarté et de transparence. Il est
évident que dans un système très concurrentiel
avec beaucoup de candidatures, il y a souvent
bien plus que 5 équipes qui peuvent justifier
légitimement d'être sélectionnées. Selon l'Ordre
des architectes, présent dans le même groupe,
la décision serait trop subjective. Ils mettent en
avant le fait que le processus aboutit à sélectionner toujours les mêmes bureaux, ou en tout cas
des bureaux avec une approche architecturale
trop semblable, alors que la première étape de
sélection pourrait permettre de confronter des
approches différentes. Il y aurait donc dans la
situation actuelle un manque de diversité dans
les approches architecturales dans ces premières
étapes de sélection. Il faut ici rappeler que la
décision de sélection émane toujours du maître
d'ouvrage, avec un conseil issu du BMA. Ce dernier ne décide pas seul.
Accompagnement lors du jury
La bonne organisation et l’accompagnement des
jury par le BMA (animation, aide à la rédaction
des rapports, etc) est reconnue et appréciée par
la majorité des participants. Le groupe "bureaux
d'études" a mentionné le fait que les jurys avec
une présentation des offres ouverte à l’ensemble
des soumissionnaires est une bonne manière de
comprendre la non-sélection et de s'améliorer.
Cela devrait donc être plus systématique. Notons
que le BMA préconise aux maîtres d'ouvrage de
recourir à ce type de jury.
Choix des lauréats
En ce qui concerne le choix des lauréats, celui-ci
a été principalement contesté par les représentants de l'ordre des architectes (lors de l'atelier
"bureaux d'études" et dans un article de presse,
(voir note de bas de page 1 et 2). Selon l'ordre, les
décisions de jury (qui, rappelons le, sont le fruit
d'une discussion collegiale) ne sont pas assez
transparentes et privilégieraient trop les bureaux
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BMA

4. LA RÉUNION DE PROJET
néerlandophones, ainsi qu'une même approche
architecturale. Certains bureaux francophones
seraient donc défavorisés, et ne participeraient
plus aux concours BMA.
?
On notera que
J la majorité des participants (dans
les ateliers "bureaux d'études",I "administrations",
"société civileH notamment) ontG pointé les avanF de transparence par rapport à
cées en matière
RbD
E
la situation avant
la création du
D
C BMA, et le focus
sur la qualitéB dans les procédures, comme étant
plutôt des avancées positives. Lors de l'atelier
"bureaux d'études" et "société civile" plusieurs
Comm
participants ont mis en
A avant l'idée qu'il y avait
en fait deux scènes architecturales dont les
approches, les intérêts et les attentes, ne sont pas
Une étape Réunion
indispensable
vis du BMA:
Vision urbaine les mêmes vis àDéfinition
du une scène émergente
Organisation des
de projet
Fonction d
plus « culturelleprogramme
» et une scène plus historique concours
et
L’idée qui domine dans les différents groupes
liée à la « promotion immobilière ».
(surtout "MO publics", "MO privés, "administrations") sur la Réunion de projet (RP) est qu’il s’agit
Ouverture à la société civile
d’une étape indispensable au processus de qualité, une avancée réelle, mais qu’elle doit respecDans l'atelier "société civile" il a été question de
la participation des citoyens dans la procédure à
ter certaines balises pour être vraiment utile.
l'étape du concours. On notera que les associaSon utilité est comprise comme un processus
tions structurées historiques (IEB - ARAU) ont
permettant d’affiner un projet entre l’esquisse de
projet et le dépôt du permis d'urbanisme.
clairement indiqué ne pas être demandeurs d'être
inclus à cette étape. Certains acteurs estiment
C’est la logique d’entonnoir qui a été mise en
qu'il y a surtout un travail de transparence sur
avant, où plus on avance, plus le projet se précise.
le processus (information, visibilité et compréLa position de l’architecte se voit ici renforcée
hension des arguments amenant à une sélection)
par un dialogue où les aspects architecturaux
ne sont pas qu’une variable d’ajustement éconoplutôt que l'implication effective des citoyens
par exemple dans un jury, qui peut poser d'autres
mique.
questions (qui sélectionner? avec quel encadrement? etc).
Des balises pour être efficace
Un certain nombre de balises ont été mises en
avant comme indispensables sans quoi la réunion de projet n’est pas efficace. On notera que
celles-ci semblent parfois contradictoires:
- Certains MO publics et MO privés proposent de garder un format d’atelier de travail
: éviter des "grand messe" où on ne peut pas
avoir un vrai dialogue/échange et un vrai arbitrage.
- Dans le groupe "administration" directement concerné par l'organisation de la RP on
attire l'attention sur l'importance de mobiliser
tous les acteurs. La RP est utile parce qu'elle
met tous les acteurs concernés autour de la
table.
BMA

1. " Franstalige architectenorde gefrustreerd over Brusselse bouwmeester" - Bruzz - 26/11/2021 - Kris Hendrickx
2. "Bruxelles: le bouwmeester critiqué par les architectes francophones" - Le Soir - 20/10/2021 - Sophie Mignon

CityTools - AWB

47

- Beaucoup insistent sur la nécessité d'un
PV, et de décisions/orientations claires afin
que le projet avance réellement de réunion
en réunion, et éviter de juste faire un tour de
table inutile.
- Cela implique que les fonctionnaires
doivent prendre position dans la procédure.
La personnalité du BMA et son statut plus
indépendant pourrait servir de "facilitateur",
et contribuer à coordonner les positions des
pouvoirs publics. Car il est utile qu’il y ait une
bonne coordination entre acteurs publics
pour envoyer un message clair aux interlocuteurs.
- Certaines modalités organisationnelles
sont mentionnées par les participants: assurer
une continuité/cohérence avec l’étape de la
commission de concertation, privilégier une
organisation en présentiel, garder une capacité à l’organiser rapidement, ce qui reste le
cas encore aujourd'hui.
Comment impliquer la société civile ?
La question de l’implication de la société civile se
pose ici aussi. Si la plupart des acteurs estiment
qu’on peut assumer qu’il s’agit ici d’un moment
« technique », il doit être aussi possible d’organiser un échange avec la société civile.

5. LA FONCTION DU BMA ET SON
ÉQUIPE

Les points suivants ont été discutés dans les
tables rondes et peuvent servir de base à une
réflexion sur son évolution:
- la nécessité de garder une fonction "indépendante". Selon les participants il est important que
le BMA soit un acteur "hors système";
- la capacité à « faire bouger les lignes » est fondamentale. Etre « disruptif » permet d’avancer
sur des thématiques : ouverture du marché, ville
productive, couronne 20e, occupations temporaires, etc.
- la nécessié d'avoir une vraie capacité d'influence
sur les décisions pour élever le niveau et changer
les pratiques;
- les participants insistent sur la dimension d'accompagnement des acteurs, comme conseil sur
les questions architecturales, ou soutien des
architectes dans les processus;
- un besoin de "transparence". Si les procédures
permettent d'objectiver des choix sur des critères
architecturaux, ces choix doivent être bien communiqués et transparents;
- un besoin d'empathie: entraîner une dynamique
d'évolution des pratiques. Convaincre plutôt
qu'imposer.
On notera que certaines attentes exprimées
peuvent paraître contradictoires. La plupart des
acteurs reconnaissent la difficulté que cela représente pour un bouwmeester de se positionner
correctement.

Les outils BMA
Les outils proposés par le BMA pour l’accompagnement des politiques architecturales sont
considérés comme utiles (dans toutes les tables
rondes), malgré de nombreuses remarques visant
à les améliorer (voir détail dans la suite). Ils ne
Conc
RbD
sont notamment pas toujours bien compris par
les participants. Un travail de pédagogie semble
nécessaire.
Il y a un élargissement utile du champ de traComm
vail sur la qualité architecturale. Au départ des
Avis
pratiques liées aux concours (mis en place par
Olivier Bastin), ce champ de travail s'élargit en
Délimitation du rôle du BMA
amont (RbD) et en aval (Réunion de projet). L'acn de projet
Fonction
du BMA
Qualité et culture
Implication
Le BMA est largement
perçu
comme une fonccompagnement est donc
plus complet, ce qui est
tion indispensable, qui a réussi à prendre sa architecturale
perçu positivement. citoyenne
place dans le paysage bruxellois. La délimitation
du rôle du BMA est cadrée par le gouvernement.
Sur base de ce cadrage, chaque candidat au poste
est invité à formuler sa vision de la fonction.
BMA

Sté civile
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Compétences internes
Les compétences internes de l’équipe et la qualité du travail ont été mises en avant:
- Dynamisme, efficacité, flexibilité, disponibilité, qualité du dialogue.
- Certaines compétences pourraient être
complétées, au delà de l'architecture, ce qui
peut servir de base de réflexion pour la suite.
Ont été évoquées: programmation, dimension
juridique, environnement, économie, montage
de projet, sociologie, paysage.
On notera encore que l'adéquation des profils
de l'équipe avec les outils sur lesquels elle est
mobilisée dépend évidemment des objectifs que
se met chaque BMA. On verra plus loin qu'un
accompagnement à géométrie plus variable est
envisageable, pour mobiliser les forces de travail
là où c'est le plus utile.

Le BMA et la procédure d'instruction des
permis
La procédure d’instruction des PU est considérée largement comme étant trop longue (groupe
maîtres d'ouvrages privés): "5 ans et 10 mois en
moyenne !". Les participants admettent qu'il s'agit
d'un problème global qui n'est pas le fait du BMA
en tant que tel.
Dans la mobilisation des outils d'accompagnement, certains participants soulignent la nécessité d'une bonne continuité et d'une cohérence
entre la réalisation d'une recherche par le projet
en amont, les procédures de concours, puis
la phase d’instruction « classique » : Enquête
publique et Commission de concertation
(groupes "MO publics" et "administrations").

6. QUALITÉ SPATIALE ET CULTURE
ARCHITECTURALE

Rapport avec les autres acteurs
bruxellois
En lien avec la question du rôle du BMA et son
équipe, la question de la bonne articulation avec
les autres acteurs régionaux a été soulevée par
Conc
les participants (notamment dans le groupeRbD
"politique/administrations"). Beaucoup estiment
que la répartition des rôles entre urban, perspective, SAU/Citydev, pourrait être clarifiée et la
Comm
collaboration améliorée.
Avis
L'articulation avec la société civile, même si
présente dans la dernière note d'intention de
Kristiaan Borret, est également pointée comme
Une bonne identification des critères
Organisation des problématiqueRéunion
projet actuel (groupe
Fonction du BMA
et est
culture
dans lede
processus
Un aspect positif Qualité
souligné
la quasi systéma- Implica
concours
architecturale
citoyen
"société civile"): trop absente du système, des
tisation de critères de qualité architecturale
outils et de leur mise en œuvre.
structurée autour des critères d’habitabilité,
Le rapport avec le grand public a également été
urbanité, technicité, durabilité. Même s’ils sont
questionné lors de plusieurs tables rondes. Le
déclinés pour chaque projet.
BMA actuel participe peu à la diffusion d’une
Il est souligné cependant que ces critères ne
culture architecturale auprès du grand public
sont pas toujours évalués réellement en jury :
(publication, expositions, débats, etc). Il a donc
il y aurait par exemple un déséquilibre sur les
été question de savoir quel était l'acteur le mieux
aspects architecturaux par rapport aux autres
placé pour prendre en charge cette mission?
critères.
De nombreux participants ont également insisté
Il y a un enjeu de compétences techniques en
sur un besoin de transparence: dans les choix de
interne à l’équipe BMA par exemple sur l'éva(non)sélection, mais aussi dans le bilan (rapport
luation de la durabilité. A noter que le BMA
activités).
oriente les maîtres-douvrage vers les faciliteurs
Enfin il a été également question de la nécesde bruxelles environnement pour l’analyse des
sité de respecter le champ d’action des Maître
offres et la participation aux jury, ce qui renforce
d’ouvrages : sentiment de dépossession via la
l’analyse du critère de durabilité.
communication par exemple (ex : concertation
avec les MO sur certaines communication vers le
public).
BMA

Sté civile
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Objectif vs subjectif
L’objectivation de critères de qualité permet de
sortir d’une vision subjective de la qualité. Cette
vision joue un rôle dans les choix, mais elle s’accompagne d’un volet plus objectivable.
Le choix d’auteur de projet se fait sur base d’une
analyse objectivable
sur desConc
critères évaluant la
RbD
qualité des propositions architecturales.
On notera le peu de remarques sur la rédaction/
aide à la rédaction des rapports d’attribution.

7. IMPLICATION CITOYENNE

BMA

Comm

Sté civile

Avis

Un travail de sensibilisation
Dans les différentes tables rondes il a été question de la nécessité de sensibiliser mieux les
de BMA
qualité architecturale:
dans tout ça ?
Réunion de projetacteurs aux questions
Fonction du
Qualité et culture Et les habitants
Implication
MO publics comme privés, société civile et architecturale
Lors de la table ronde
"société
citoyenne civile" il a été mis
citoyens.
en avant que la prise en compte des citoyens
dans les outils actuel BMA est faible. Le procesLe rôle des médias, des universités et du
sus de projet se déroule entre professionnels et
monde culturel
les autorités. Les habitants ne sont consultés
Le rôle des médias, des universités et du monde
qu’en toute fin de processus lors de l’enquête
culturel a été identifié comme fondamental dans
publique.
la table ronde "société civile" pour assurer une
Il est rappelé que ce n’est pas le rôle du BMA de
amélioration de la culture urbaine et architectus’occuper de participation, mais une réflexion
rale.
plus large semble néanmoins s’imposer sur la
Des émissions dédiées aux questions urbaines
façon d’impliquer la société civile dans les proet architecturales existaient sur BX1 mais ont
cessus de projet, à chaque étape de la procédure.
disparu. La présence de l'architecture dans les
Après ce constat se posent de nombreuses
médias est très faible.
questions : Qui? Comment? Quand? Les avis
Les médias spécialisés (A+) mais aussi certaines
divergent sur les modalités, cela pourrait faire
institutions (CIVA) sont parfois présentés
l'objet d'un débat à part entière
comme élitistes et distantes des préoccupations
des habitants.
Démocratie urbaine
L’argument principal défendu lors de la table
Influencer la grande masse des projets
ronde "société civile" pour impliquer plus les
L’enjeu identifié avec le groupe "société civile" est
habitants est d’améliorer la démocratie urbaine.
d’arriver à avoir une influence sur les pratiques
Aujourd’hui les citoyens s’impliquent beaucoup
architecturales des 5000 dossiers de demandes
dans les processus urbains mais sont rarement
de PU par an, dont l’immense majorité n’est pas
entendus.
suivie par le BMA.
Certains estiment que le BMA pourrait jouer un
rôle pour améliorer l’implication des habitants
dans le débat urbain. Sa position plus "neutre"
peut ici être un atout.
L’enjeu qui est mis en avant lors de la table ronde
est d’arriver à alimenter la culture urbaine et
architecturale du grand publices et de permettre
aux citoyens d'être mieux informés, plus engagés,
et d'avoir un poids dans les décisions.
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IV - Looking Elsewhere
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IV.A.
WERKSESSIE 'HOE BOUWEN WE AAN RUIMTELIJKE KWALITEIT?'

Tijdens twee werksessies organiseerden we het gesprek
tussen de BMA en zijn peers.
We legden vijf vragen aan hen voor.
I. HOE MAAK JE RUIMTE VOOR EEN GESPREK OVER RUIMTELIJKE
KWALITEIT?
II. REACTIEF EN/OF PROACTIEF?
III. KWANTITEIT VS. KWALITEIT?
IV. EEN ZUIVER EXPERTEN-ORGAAN VS. EEN BREED LEREND
NETWERK INCLUSIEF CIVIL SOCIETY?
V. WAT IS DE KRACHT EN/OF ZWAKTE VAN EEN ONAFHANKELIJKE EN
VRIJE POSITIE?

In dit hoofdstuk lichten we de belangrijkste aandachts-en
discussiepunten die tijdens de werksessie naar boven
kwamen uit. Daarnaast lijsten we de eerste suggesties op van
de deelnemers voor de verbreding, verdieping of versterking
van de functie van de BMA.

Werksessie 1, 28 juni 2021

Werksessie 2, 22 september 2021

Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent
Julie Mabilde - Team Vlaams Bouwmeester en
voorzitter Kwaliteitskamer Torhout
Els Nulens - voorzitter Kwaliteitskamer
Mechelen
Floris Alkemade - Rijksbouwmeester Nederland

Chantal Dassonville - architecte-directrice
générale adjointe de la Cellule Architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Christian Rapp - Antwerps Stadsbouwmeester
Erik Wieërs - Vlaams Bouwmeester

Kristiaan Borret - BMA
Julie Collet - team BMA
Jean-Guy Pecher - team BMA
Els Vervloesem - AWBBrussels
Alice Deveneyns - AWB
Nicolas Hemeleers - CityTools
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Kristiaan Borret - BMA
Julie Collet - team BMA
Els Vervloesem - AWB
Alice Devenyns - AWB
Nicolas Hemeleers - CityTools
Pieter Van Damme - IMPACT
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IV.B. CONVERSATIONS

Hoe maak je
ruimte voor
een gesprek
over ruimtelijke
kwaliteit?
Tijdens de eerste vragenronde
gaan we in gesprek over de manier
waarop (stads)bouwmeesters en
kwaliteitskamers ruimte creëren om
aan ruimtelijke kwaliteit te werken.
Welke hefbomen kan je hiervoor
inzetten ? Wie zijn belangrijke
partners ? Hoe vertaalt zich dat
in de lokale context ? Hoe bepaal
je het actieterrein ? Wat zijn
hierbij strategische afwegingen ? Op
welke schaalniveaus (architectuur,
stedenbouw, landschap) ga je aan de
slag?
AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN
1. Ruimtelijke kwaliteit laat zich niet
vastleggen in regels en normen. Wel is het
mogelijk om ambities en doelstellingen te
formuleren rond ruimtelijke kwaliteit, die
vervolgens verschillende invullingen kunnen
krijgen, afhankelijk van de situatie en de context.
Net daarom is het gesprek over ruimtelijke
kwaliteit cruciaal.
KRISTIAAN BORRET Vaak wordt de sprong te

snel genomen tussen objectief (meetbaar) en
subjectief (smaakbaar). Architectuurkwaliteit
zit hier ergens tussenin. Het gaat niet enkel
over het volgen van de norm. Criteria en
argumenten voor architectuurkwaliteit zijn te
objectiveren, maar zijn wel project-afhankelijk.
Als stadsbouwmeester druk je een stempel op
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de manier waarop je tewerk gaat en de invulling
van criteria voor architectuurkwaliteit. Maar het
team draagt hier mee aan bij, maar ook andere
personen die bij projecten betrokken zijn, zoals
juryleden.
ERIK WIEËRS Ik vind architectuurkwaliteit

objectief, maar dit wordt vaak verkeerd
begrepen. Architectuurkwaliteit is gebaseerd
op pragmatische uitgangspunten. Het is
sterk verweven met smaak, esthetiek en
stijl, maar valt er niet mee samen. Kwaliteit
gaat namelijk niet over één individu die iets
mooi of lelijk vindt, zoals een inwoner of de
bouwmeester bijvoorbeeld. Wel is de visie
van de bouwmeester van belang, en niet zijn
smaak. Die pragmatische uitgangspunten passen
namelijk altijd binnen een verhaal, een context –
architectuurkwaliteit is dus evolutief. Dit maakt
wel dat architectuurkwaliteit geobjectiveerd
kan worden aan de hand van argumenten, wat
verfijnd kan worden aan de hand van gesprekken
over kwaliteit.
CHRISTIAN RAPP Er is een verschil tusen

stedenbouwkundige regelgeving en criteria voor
architectuurkwaliteit. Stedenbouwkundige
regelgeving vormt de minimum, maar gaat op
zichzelf nooit leiden tot ruimtelijke kwaliteit.
ERIK WIEËRS Met regelgeving kan je kwaliteit

minder goed controleren dan met
projectbegeleiding. Er zijn projectregisseurs
nodig, mensen die project begeleiden van in
het begin. Deze begeleiding begint met het
identificeren wat architecturale kwaliteit is.
2. Er zijn verschillende types van
ruimtelijke projecten met diverse doelen om
het gesprek over ruimtelijke kwaliteit te voeren.
Het kan gaan om agendasetting, visievorming,
of de begeleiding van concrete projecten.
Dat vergt telkens een eigen aanpak en eigen
instrumenten.
JULIE MABILDE Uit een interne evaluatie van de

instrumenten van de Vlaams Bouwmeester
blijkt dat de bewegingsvrijheid [of de openheid
om ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar te
maken] afhangt van het type projecten. Gaat
het om agendasetting, visievorming of het
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ondersteunen van concrete projecten? Gaat
het om een project op lokaal of op Vlaams
niveau. De pilootprojecten zijn bijvoorbeeld een
belangrijk instrument om aan agenda setting
en visievorming te doen? Daarnaast is ook de
vraag welke instrumenten het best op welk
moment in de procedure van een project worden
gehanteerd.
CHANTAL DASSONVILLE Wij hanteren vanuit

de Cel Architectuur ook instrumenten die
niet gekoppeld zijn aan concrete stads(her)
ontwikkelingsprojecten.
KRISTIAAN BORRET We interesseren ons voor

verschillende schalen en type projecten, we
willen bij manier van spreken overal mee
bemoeien. Dat is niet evident natuurlijk
en veroorzaakt soms fricties met publieke
administraties die af en toe vervallen in klassieke
territoriumafbakening.
3. Het bewaken van de architecturale en
stedenbouwkundige kwaliteit op projectniveau
gaat hand in hand met het sturen op ruimtelijke
visievorming op de lange termijn.
ERIK WIEËRS De rol van de Vlaamse Bouwmeester

bestaat uit het begeleiden van concrete
projecten via open oproepen enerzijds en het
sturen en begeleiden van onderzoek dat bijdraagt
aan het agenderen van langetermijn ruimtelijke
vraagstukken.
JULIE MABILDE Tussen het vormen van de agenda

op vlak van ruimtelijke thema’s en visie, en het
vormgeven van concrete projecten zit vaak een
groot hiaat. Er is momenteel echter een gebrek
aan instrumenten die dialoog en coalitievorming
toelaten die het gesprek over architecturale
kwaliteit openen en voeren vooraleer er een
concrete vraag van een concrete bouwheer
in de vorm van een concreet project op tafel
ligt. De Vlaams Bouwmeester doet zowel aan
agendasetting als aan planvorming; maar
hiertussen is vaak een leegte. Zo moet een open
oproep bijvoorbeeld echt al concreet zijn.
4. Het aanzwengelen van het publieke
debat over architectuurkwaliteit is van belang
om de architectuurkwaliteit op het terrein te
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bevorderen.
CHANTAL DASSONVILLE Tot anderhalf jaar geleden

behoorde de promotie en culturele verspreiding
van architectuur ook tot het takenpakket van
de Cel Architectuur. We stonden niet enkel in
voor het garanderen van architectuurkwaliteit,
maar ook voor het aanzwengelen van het
gesprek daarover. Beiden gaan hand in hand en
versterken elkaar.
PETER VANDEN ABEELE Stadsessays en pamfletten

(rond ruimtelijke en maatschappelijke kwesties)
zijn een manier om aan agendasetting te doen.
Via deze weg is het mogelijk om te wijzen waar
de opgaves liggen en om andere actoren aan
te moedigen om deze op te pakken. Dat vraagt
een extra inspanning van ons team, maar
laat toe om aan agendasetting te doen op een
projectoverschrijdend niveau.
ELS NULENS Hoe kunnen we een

gemeenschappelijk begrip creëren over
kwaliteit? Momenteel is de Vlaming voornamelijk
geïnteresseerd in de eigen kavel. Hoe kan je
bouwen aan die interesse? Het is van belang
mensen zonder kennis van zaken te laten
bijleren.
SUGGESTIES EN BEST PRACTICES
1. Het expliciteren van ambities met
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit (zonder in een
checklist te vervallen), als richtingaanwijzers
voor publieke en private bouwheren, om zo
de dialoog rond ruimtelijke kwaliteit verder te
professionaliseren.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET We nemen formeel een

adviserende rol op bij projecten en beleid
rond visieontwikkeling. Het is niet altijd
evident de eigen visie expliciet naar buiten
te brengen omdat we daardoor soms op het
terrein komen van andere Brusselse actoren
die zich met visievorming bezig houden. Veel
gebeurt op die manier achter de schermen. Zo
hebben we voor de Noordwijk bijvoorbeeld
een stedenbouwkundige visie ontwikkeld
binnen het team, maar hebben we dit als intern

VISITATIE

richtinggevend instrument gebruikt, eerder dan
er publiekelijk mee naar buiten te komen.
Te verkennen suggesties

beleidsdoelstellingen m.b.t. ruimtelijke kwaliteit
en de doorvertaling in concrete projecten.
Huidige werking BMA

FLORIS ALKEMADE Een expliciet voorbeeld van

KRISTIAAN BORRET Het discussiekader voor

2. Het diversifiëren van instrumenten of
werkwijzen, afgestemd op verschillende types
van projecten of engagementen (agendasetting,
visievorming, begeleiding van concrete
projecten), om zo impact te generen die het
afzonderlijke project overstijgt.

FLORIS ALKEMADE Er zijn allerlei manieren om het

visievorming is het London Plan, ingevoerd onder
Ken Livingstone. In het London Plan wordt er
een onderscheid gemaakt tussen de visie voor
waar de stad naartoe gaat en de verschillende
uitvoeringsagenda’s. Dit daagt instanties uit die
stad maken om hier proactief tegemoet te komen
en hoe. Private partijen zouden aangesproken
moeten worden op het behalen van een zeker
ambitieniveau. Dat ambitieniveau moet openlijk
gedefinieerd worden, en hierover zou een open
gesprek gevoerd moeten worden.

Huidige werking BMA
KRISTIAAN BORRET We doen geen open oproepen
maar haken inderdaad voorlopig enkel aan
bij bestaande procedures van elk van onze
opdrachtgevers. Het instrumentarium van BMA
zet in eerste instantie in op kwaliteitsverbetering
van deze reguliere projecten. Proactieve
agendasetting – bijvoorbeeld via pilootprojecten
– is veel moelijker. Nu we deze instrumenten
sinds verschillende jaren hebben uitgerold, en er
een zekere systematiek in de kwaliteitsopvolging
van projecten is ontstaan, komt er misschien wel
meer ruimte vrij voor proactieve agendasetting.
Te verkennen suggesties

FLORIS ALKEMADE / PETER VANDEN ABEELE De BMA

zou kunnen inzetten op het verbreden van het
instrumentarium op vlak van agendasetting en
visievorming, zodat de bijdrage aan de de dialoog
over architectuurkwaliteit zich niet overwegend
op projectniveau situeert.
3. Het ontwikkelen van instrumenten
of werkwijzes die coalitievorming en dialoog
toelaten voorafgaand aan de formulering
van concrete projecten, om zo de brug
kunnen vormen tussen stedelijke visies en
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kwaliteit heeft zich gaandeweg verder
ontwikkeld in Brussel. Voor er sprake was van
een Bouwmeester bestond het nauwelijks.
Tijdens het eerste mandaat was het vooral
gericht op de selectie van architectuurbureau’s
voor wedstrijden. Vandaag is dit verder
uitgebreid, zowel stroomopwaarts (via
ontwerpend onderzoek) als stroomafwaarts (via
de projectvergaderingen). Deze instrumenten
stellen ons in staat om vooruit te komen.
Te verkennen suggesties

gesprek over ruimtelijke kwaliteit te voeren
vooraleer de opdrachtgevers de opdracht te
nauw gedefinieerd hebben. Kijk maar naar het
London Plan als voorbeeld.

4. Het verkennen van bijkomende
mogelijkheden (intern of via samenwerking met
andere partners) met als doel actief bij te dragen
aan het (professionele en publieke) stedelijke
debat, om zo bepaalde thema’s (klimaat,
betaalbaar wonen, productieve stad, enz.) op
de (politieke) agenda te zetten, te wijzen waar
mogelijke opgaven liggen, en zowel publieke als
private actoren aan te moedigen om deze op te
pakken.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET Vanuit mijn positie te prominent

deelnemen aan het publiek debat ligt gevoelig, en
zorgt voor frictie met zowel administraties als
politiek. Het vergt veel energie om aan publieke
agendasetting te doen en het leidt soms tot
tegenwind. In de plaats investeer ik liever mijn
energie in het begeleiden van een veelheid aan
kwaliteitsvolle projecten. Op die manier zal die
visie ook de stedelijke en publieke ruimte binnen
sijpelen.
FLORIS ALKEMADE Het schrijven van stadsessays

en pamfletten rond urgente ruimtelijke en
maatschappelijke kwesties zijn manieren om
op een pro-actieve manier het ruimtelijke en
maatschappelijke debat aan te zwengelen.
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Publicatie
'Gouden Piramide
2016', Rijksbouwmeester
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het juiste ontwerpteam (wedstrijd).
CHANTAL DASSONVILLE In de voorbereidende fase

Reactief en/of
proactief ?
Na het gesprek over de manier
waarop (stads)bouwmeesters en
kwaliteitskamers ruimte creëren om
aan ruimtelijke kwaliteit te werken,
gaan we dieper in op hun aanpak of
houding hierbij: gaan ze eerder
proactief of reactief te werk?
Welke instrumenten en werkwijzen
zetten ze in om aan ruimtelijke
kwaliteit te timmeren? Welke van
deze instrumenten zijn eerder
reactief, welke eerder proactief?
Wat is de rol van wedstrijden,
ontwerpend onderzoek, stadslabs,
kwaliteitskamers, opiniestukken,
enz. in deze aanpak? Welke impact op
de bouwcultuur hoop en kan je met
deze instrumenten teweeg brengen.
Welke instrumenten werken goed in
de praktijk en welke zijn voor
verbetering vatbaar?
AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN
1. Het is belangrijk om stroomopwaarts
te werken, en zo vroeg mogelijk in het
proces invloed uit te oefenen op een
toekomstige project: bv. door middel van
ontwerpend onderzoek of de opmaak van een
projectdefinitie. Dat biedt de grootste garantie
op ruimtelijke kwaliteit.
PETER VANDEN ABEELE Mijn ervaring leert dat vlak

voor de bouwvergunningsaanvraag (advies) de
speelruimte zo miniem is dat je op dit moment
nog weinig kan veranderen, laat staan ambities
kan binnnen brengen. Met de kwaliteitskamer
grijp ik liever in op een vroeger moment, om
stroomopwaarts dingen te veranderen. Het is
van belang om invloed te kunnen uitoefenen op
de projectdefinities (bestek) en op de selectie van
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voorafgaand aan de wedstrijdfase, worden het
programma, het kader, en de middelen bepaald
en andere elementen die structurerend zijn voor
het proces. In deze fase worden ambities en
uitdagingen gekoppeld aan een specifieke site.
Op dit moment worden de noden geïdentificeerd.
De bouwmeester zou zijn rol in de bepaling van
het programma moeten versterken. Tegelijkertijd
blijft de bouwheer eigenaar van het project en
beslist finaal over het programma van de site.
CHRISTIAN RAPP Ook zou een bouwmeester

mee het gesprek moeten voeren over de
hoeveelheid programma en de densiteit, het
type programma en de mix. Het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies voor de aankoop van een
site kan het gesprek rond het programma voeden
aan de hand van de visualisering van bepaalde
vraagstukken. Tegelijkertijd kan het vastleggen
van de densiteit van een bepaalde site voor
aankoop ook speculatie in de hand werken. De
vraag is dus hoe publiek dit moet zijn.
2. Naast een reactieve aanpak door
middel van kwaliteitsbewaking op lopende
bouwdossiers, is er nood aan een pro-actieve
aanpak om stedelijke ambities en doelstellingen
die nog niet automatisch worden opgepikt
door publieke en private bouwheren onder de
aandacht te brengen.
KRISTIAAN BORRET Het is van belang om aan

agendasetting te doen m.b.t. moeilijke
problematieken waar nog geen oplossingen of
antwoorden voor bestaan. In dat geval heb ik
als bouwmeester zelf nog reflectie nodig om op
de juiste manier aan de slag te kunnen met het
beschikbare instrumentarium. Bijvoorbeeld, op
vlak van circulariteit is er nog (ontwerpend)
onderzoek nodig om te weten wat technisch en
juridisch haalbaar is. Het klopt dat agendasetting
via projecten heel impliciet gebeurt en dus ook
heel traag. Resultaten van projecten zijn enkel
zichtbaar na de uitvoering, bij agendasetting is
dit al veel vroeger.
PETER VANDEN ABEELE Bij wijze van voorbeeld,
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Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft geen
visie over gewestwegen in stedelijk gebied.
De dienst stedenbouw in Gent mag dit niet
opnemen, want komt zo in het vaarwater
van AWV. We hebben hier een pamflet rond
gepubliceerd en het zo bij de schepen op de
agenda gezet. Anderzijds lukt ontwerpend
onderzoek voeren bijvoorbeeld niet in Gent. Het
is niet bebespreekbaar dat dit vanuit het team
bouwmeester zou komen, want het wordt gezien
als beleidsvoorbereidend werk. Ontwerpend
onderzoek zit dus bij een andere administratie.

woontorens. Wie neemt dit dan op zich in
Brussel? Wat is de rol van de bouwmeester
hierin?

FLORIS ALKEMADE De openbare ruimte valt

adviserende rol bij de procedure van de
wedstrijden kan er zo ook meer stroomafwaarts
in het proces nog invloed uitgeoefend worden
op de projectdefinities, om zo de kwaliteit te
bevorderen. Door stelselmatig in te grijpen op
projectniveau kan je een nieuwe cultuur ingang
doen vinden.

tussen individuele projecten in en dreigt dus
onderbelicht te blijven bij een grote projectfocus.
Er is dus ook een visie op het plan voor de
inrichting van de openbare ruimte nodig om
richting te geven aan de voorzieningen bij
herbestemming van kantoorgebouwen tot

3. Goede procedures zoals
ontwerpwedstrijden bieden handvaten om
mee te wegen op projectdoelstellingen en zo
de ruimtelijke kwaliteit van projecten niet enkel
te bewaken maar ook mee vorm te geven en te
bevorderen.
KRISTIAAN BORRET Via het innemen van een

PETER VANDEN ABEELE Hoe anticipeer je dan op

daar waar vandaag een complete lacune is,
als je voornamelijk focust op de begeleiding
van lopende projecten? Hoe ga je dan om met
ambities of thema’s waar administraties of
private bouwheren voorlopig niets mee doen?
4. De rol van crisismanager
in geblokkeerde bouwdossiers kan
opportuniteiten bieden op het vlak ruimtelijke
kwaliteitsbewaking op projectniveau.
ELS NULENS Soms opereren we voornamelijk als

crisiskamer voor dossiers die al lang vast zitten.
Die moeten we dan proberen losweken om uit
de impasse te geraken. Er is inderdaad ook een
positieve kant aan ‘vliegende keeper’ zijn. Vaak
zijn het heel slechte projeten die geblokeerd zijn.
Daar krijg je dan wel de kans om gesprekken aan
te knopen en dergelijke projecten uiteindelijke
ten goede te keren.
KRISTIAAN BORRET Dat neemt niet weg dat veel

Stadsessay #3 'Brokkelbrug', Gentse Stadsbouwmeester, mei 2019
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successen zijn ontstaan door een ‘vliegende
keeper’ ingreep juist voor de bouwvergunning,
aan het einde van een traject. Er zit veel waarde
in zaken deblokkeren; het biedt een kans op
transversaal werken.

VISITATIE

Praktische info voor
bouwheren en ontwerpers, Kwaliteitskamer Torhout.
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HELLHE

Praktische info voor
bouwheren en ontwerpers, Kwaliteitskamer Torhout.

4. Door een proactieve houding aan
te nemen en bijvoorbeeld in te zetten op
capaciteitsopbouw bij bouwheren kan een
bouwmeester ook architectuurkwaliteit
bevorderen in projecten zonder rechtstreeks
betrokken te zijn.
PETER VANDEN ABEELE Private of publieke projecten

die vandaag worden voorgesteld zijn er soms
erg aan toe; ze hebben vaak geen verhaal, geen
voorafgaande analyse etc.

JULIE MABILDE In het kader van de kwaliteitskamer

in Torhout werken we momenteel aan de opmaak
van een afwegingskader waarmee de stad zelf in
onderhandeling kan gaan met ontwikkelaar. We
zetten dus in op capaciteitsopbouw, zowel bij
de stad als bij de private bouwheer. We stellen
een vragenlijst op die beide partijen kwalitatief
moeten beantwoorden, zo willen we ook
ontwikkelaars zelf verplichten om na te denken
over ruimtelijke ambities.
PETER VANDEN ABEELE Als de machine optimaal

draait zou de functie van bouwmeester eigenlijk
overbodig moeten worden.
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SUGGESTIES EN BEST PRACTICES
1. Het ontwikkelen van werkwijzen, al
dan niet in samenwerking met andere partners,
om op een structurele, projectoverstijgende
manier bij te dragen aan territoriale en stedelijke
visievorming, om zo ook voorafgaand aan
concrete projecten en bouwaanvragen aan
ruimtelijke kwaliteit te werken.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET We streven voornamelijk naar

het verbeteren van de kwaliteit van concrete,
reguliere opdrachten op het terrein. We zetten
ontwerpend onderzoek op grotere schaal
voornamelijk ‘reactief proactief ’ in achter de
schermen; we werken stedenbouwkunidge visies
uit louter als intern richtinggevend instrument.
We gebruiken het om zelf dingen te testen, zodat
we weten wat mogelijk is, om dat dan vervolgens
te kunnen toepassen in de begeleiding van
lopende projecten. Als bouwmeester heb je zelf
die reflectie nodig om te bepalen welke pistes
nadien naar voor geschoven kunnen worden in
andere delen van het instrumentarium.
KRISTIAAN BORRET Als het gaat om lacunes, tippen

VISITATIE

we rechtstreeks aan een administratie dat hier
een team op gezet zou moeten worden. Als dit
niet lukt, dan vervullen we de depanneursrol.
Het instrument hiervoor is ontwerpend
onderzoek.

Vlaams Bouwmeester in samenwerking met
Departement Omgeving), waardoor budget
wordt verzekerd en thema’s in overeenkomst
met de administratie geagendeerd worden. Zo
gaan we te werk met Labo Ruimte.

KRISTIAAN BORRET Bij Productive City hebben

CHRISTIAN RAPP Opzoeken van samenwerkingen

we wel actief en zichtbaar aan agendasetting
en visievorming gedaan, aan de hand van case
studies en een visiedocument. Ook de noodzaak
van een gedragen visie voor stadsvernieuwing
in de 20e eeuwse rand, heb ik sinds 2015
stelselmatig naar de voorgrond gebracht.
Te verkennen suggesties

ERIK WIEËRS Systemisch aangaan van lange termijn

ontwerpend onderzoek dat kan bijdragen aan
territoriale visievorming door het opzetten
van een permanente samenwerkingsstructuur
met de bevoegde administratie (Team

met de academische wereld, zodat ook
vanuit deze kennisinstellingen kan worden
bijgedragen aan onderzoek en visievorming. De
Stadsacademie in Gent, zoekt samenwerkingen
tussen de Stad Gent, en in het bijzonder de
Gentse Stadsbouwmeester, Universiteit Gent en
vele andere partners op.
PETER VANDEN ABEELE Inzetten op het organiseren

van workshops, los van lopende projecten,
met vertegenwoordigers van verschillende
administraties om hen te begeleiden in
territoriale visievorming.

Brochure 'Brussels Productive City', bouwmeester maître architecte.
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Onderzoek ‘Stedelijk
Systeem Kust?’, Labo
Ruimte, 2018.
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VISITATIE

Project Leefbuurten,
resultaten onderzoekstraject 'Buurten
met lef, buurten vol
leven - Insiratie en
ontwerpstrategieën,
2021.
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Publicatie 'BAUDELO
Sociaal-ruimtelijk onderzoek', in
opdracht van Stad
Gent (Team Gents
Bouwmeester, Dienst
Stedelijke Vernieuwing, Dienst Facility Management),
i.s.m. Architecture
Workroom Brussels
en Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent, ondersteund
door de Stadsacadmie, 2018.
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VISITATIE

Publicatie 'Pilootprojecten
Onzichtbare Zorg Innoverende Zorgarchitectuur', Vlaams
Bouwmeester, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, 2014.
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ERIK WIEËRS Inzetten op hybride projecten die

ontwerpend onderzoek op grotere schaal en
lange termijn verbinden met concrete projecten.
Het project Leefbuurten begon bijvoorbeeld met
ontwerpend onderzoek naar het verbeteren
van de heraanleg van het openbare domein. Er
werd een oproep gelanceerd voor gemeenten
die heraanleg in begroting hadden opgenomen.
Drie experten (participatie, landschap, verkeer)
begeleiden zeven geselecteerde gemeentes
in het opkrikken van het kwaliteitsniveau
in de bestaande vraagstelling; samen met
experten werken de gemeentes aan een betere
projectdefinitie. Nadien werd een oproep
gelanceerd voor ontwerpteams.
JULIE MABILDE / PETER VANDEN ABEELE Via het

opzetten van pilootprojecten via een open
oproep een antwoord bieden op de ontbrekende
visievorming binnen administraties. Van belang
is ook om te kijken welke officiële doelstellingen
er wel al zijn en een dienstbare positie op te
nemen in functie hiervan aan de hand van
pilootprojecten. De pilootprojecten Onzichtbare
Zorg, gelanceerd door de Vlaams Bouwmeester
en de Vlaamse minister van Welzijn, zijn hier
goed in geslaagd.
2. Het verder verfijnen van
bestaande, reeds kwalitatieve
procedures via een adviserende rol in
wedstrijden, projectvergaderingen en de
bouwvergunningsaanvragen, zowel bij publieke
als bij private bouwheren en opdrachtgevers,
om zo invloed uit te oefenen op het
ambitieniveau van de opgave, de doelstelligen
en de concrete uitwerking van projecten.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET Met BMA hebben we nu een

voldoende goede aanpak kunnen uitbouwen
om de juiste ontwerpteams te selecteren. Op
deze manier breken we al met de business-asusual. Als er iets niet mee in de projectdefinitie
zit, maar wel op onze agenda staat; dan
is vandaag de kans groot dat één van de
kandiderende ontwerpteams dit wel via de
offerte zal aankaarten. Ook de jury draagt tijdens
ontwerpwedstrijden actief bij aan de dialoog over
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ruimtelijke kwaliteit. Op die manieren kunnen
we de uiteindelijke doelstellingen van een project
toch op scherp stellen. We kunnen impact
uitoefenen op de bouwaanvragen die passeren.
Te verkennen suggesties

ELS NULENS Het thematisch clusteren van

wedstrijden van lopende projecten volgens
ambities, eerder dan gebiedsgericht te
werk te gaan zou het makkelijker maken
thematische medestanders te vinden binnen de
administraties.
3. Het verbreden van de huidige werking
met betrekking tot haalbaarheidstudies, als een
belangrijke tool om in een vroeg stadium een
dialoog te organiseren rond zowel het gewenste
programma, als de maximale bebouwbare
oppervlakte, om op die manier zowel stedelijke
doelstellingen en ambities na te streven als
meer helderheid en duidelijkheid te creëren voor
publieke en private bouwheren.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET Haalbaarheidsstudies worden

vandaag op een niet-consistente en eerder
reactieve manier ingezet, ter voorbereiding van
de projectdefinitie (voor wedstrijden), bij wijze
van visualisering van het toekomstige project of
programma van de bouwheer zodat het gesprek
hierover makkelijker gevoerd kan worden. Deze
haalbaarheidsstudies hebben soms tijdens
de voorbereidende fase (maar uitzonderlijk
ook tijdens de wedstrijdfase) invloed op het
uiteindelijke programma. Dit was het geval
in de Tour en Taxis wedstrijd, waarbij we via
ontwerpend onderzoek het programma van
80.000m2 naar 60.000m2 hebben verlaagd.
Daarnaast zetten we andere administraties
aan om dergelijke studies uit te voeren.
Uitzonderlijk hebben we ook aan de hand van
haalbaarheidsstudies ‘project lines’ gedefinieerd
vooraleer het gebouw in kwestie werd verkocht.
Te verkennen suggesties

CHANTAL DASSONVILLE Procedures opzetten waarbij

haalbaarheidsstudies voor de schermen worden
uitgevoerd, zodat diverse partijen betrokken
kunnen worden, zowel ruimtelijke als nietruimtelijke stakeholders/actoren, en waarbij

VISITATIE

voldoende ruimte voorzien is voor dialoog tussen
deze diverse partijen (voorbij het moment van de
jury).
ERIK WIEËRS Structurelere inbedding van

haalbaarheidsstudies tijdens de voorbereidende
fase, eventueel voor de aankoop. De rol van de
BMA is niet per se deze haalbaarheidsstudies zelf
uit te voeren (zeker niet wat betreft technische
en financiële aspecten), maar wel om het op te
nemen in procedures.

Te verkennen suggesties

KRISTIAAN BORRET Juiste balans vinden tussen

het opnemen van een adviserende rol met
betrekking tot architectuurkwaliteit en het
organiseren of structureren van procedures, die
noodzakelijk zijn voor het kunnen verzekeren
van architectuurkwaliteit.

CHANTAL DASSONVILLE Voorzien van instrument

dat samenwerking tussen de bouwheer en de
BMA (en eventueel publieke administraties)
onderschrijft en invult: welke procedures zal het
project doorlopen, wat is de rol van alle actoren,
welke limieten en beperkingen zijn er (met
betrekking tot de jury, de vergoedingen etc.).
Binnen de Cel Architectuur noemen we dit een
'charte de collaboration'.
2. Het verder verfijnen van de huidige
governance structuren, en meer
duidelijke afsprakenkaders tussen de
verschillende instellingen die bij ruimtelijke
kwaliteitsbewaking betrokken zijn, om zo
een meer heldere én collectieve taak- en
rolverdeling na te streven.

Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET Voor de BMA was er nog geen

enkele structuur waarbinnen (het gesprek
over) architectuurkwaliteit georganiseerd kon
worden. De BMA heeft de rol op zich genomen
om deze structuren te installeren en het
gesprek te structuren. Wat de kwaliteitskamer
betreft was de eerste stap het opzetten van de
structuur. Nadien werd het vervangen door
de projectvergadering, dat nu is opgenomen
in de wetgeving, dat nu vanuit Urban.Brussels
geleid wordt en waar de BMA nog steeds
aan deelneemt. Maar dit betekent niet dat
de BMA een procesfacilitator is en aldus alle
stedenbouwkundige processen in Brussel,
zoals de bouwvergunningsaanvragen) moet
organiseren.
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Charte de collaboration, Fédération
Wallonnie-Bruxelles,
Cellule Architecture.
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VISITATIE

IV.B. CONVERSATIONS

Kwantiteit vs.
kwaliteit?
Wat is de afweging tussen het belang
van kwaliteit of kwantiteit in de
werkwijze van (stads)bouwmeesters
en de kwaliteitskamers? Wat is de
inzet en focus van het werk van
de teams? Welke keuzes zijn nodig
om effectief te zijn, om impact te
hebben? Leidt inzetten op kwantiteit
ook tot meer ruimtelijke kwaliteit?
Of wordt er juist ingezet op enkele
architecturale parels, eerder dan
op het teweegbrengen van een bredere
dynamiek? Op welke fronten trachten
de teams een verschil te maken, op
basis waarvan selecteert het team
projecten, en welke resultaten
worden met deze aanpak geboekt?
AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN
1. Naast de kwaliteit is ook de kwantiteit of
het aantal projecten dat een stadsbouwmeester
of kwaliteitskamer kan opvolgen van belang.
De zichtbaarheid, praktijkervaring, systematiek
en herhaling dragen bij aan het genereren van
impact.
ELS NULENS Moet alles vastgelegd worden

in nota’s? In een kwaliteitskamer kan ook
geprobeerd worden om een collectieve taal te
leren spreken door systematisch in te zetten op
bepaalde thema’s of criteria. Omwille daarvan is
een grote hoeveelheid van projecten van belang.
KRISTIAAN BORRET Het opnemen van

een adviserende rol bij wedstrijden of
projectvergaderingen voor een grote hoeveelheid
aan projecten creëert impact omwille van
systematische interventie. We kunnen impact
uitoefenen op de bouwaanvragen die passeren.
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PETER VANDEN ABEELE In Gent is er een massa

aan projecten, die als kwantitatieve hefboom
kan dienen, die de geloofwaardigheid of de
onvermijdbaarheid in de hand werkt. Zo
wordt de agendasetting (vb. stadsessays) ook
onderbouwd door praktijkervaring.
2. Het is belangrijk om
architectuurkwaliteit op een transversale
manier te benaderen via geïntegreerde
kwaliteitscriteria. Allerlei maatschappelijke
ambities rond zorg, mobiliteit, betaalbaar wonen,
klimaat, energie, enz. manifesteren zich in de
ruimte. Ruimtelijke kwaliteit raakt met andere
woorden aan diverse beleidsdomeinen.
FLORIS ALKEMADE Het is van belang om ook

voldoende oog te hebben voor niet-ruimtelijke
ambities. Bouwmeesters en Kwaliteitskamers
moeten niet enkel architecten en ontwerpers
zien aan te spreken.
CHRISTIAN RAPP Ruimtelijke kwaliteit moet op een

geïntegreerde manier ingevuld worden. Het is
niet slechts één onderdeel van een spectrum,
maar bevat vele aspceten, van mobiliteit,
landschap en klimaat tot maatschappelijke
uitdagingen. We moeten erover waken
ruimtelijke kwaliteit niet in een oneindige lijst
van criteria op te delen per thema of discipline.
ERIK WIEËRS Het is van belang geïntegreerde

criteria te definiëren en deze criteria
niet onafhankelijk en individueel te laten
beoordelen door een onafhankelijke jury. Enkel
door alle criteria samen te bekijken kan je
architectuurkwaliteit verzekeren.
SUGGESTIES EN BEST PRACTICES
1. Het verder en explicieter
doorontwikkelen van de huidige bottom-up
benadering om aan agenda-setting te doen
(bouwen aan een projectoverstijgende doe- en
leeromgeving), om zo via (voldoende) projecten
en praktijkervaringen lessen te trekken (en deze
te vermenigvuldigen) rond diverse stedelijke en
maatschappelijke opgaven.
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Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET We doen niet aan agendasetting

in de vorm van stadsessays of pamfletten
omwille van frictie met politiek en/of
administratie. Over bepaalde thema’s zoals
circulair bouwen of ontharden nemen we
intern positie in. Nadien proberen we dit via
de procedures van wedstrijden binnen te
brengen door hier systematisch op te hameren.
We hanteren dus een andere strategie om
impact uit te oefenen; niet via agendasetting
out in the open, maar door systematisch de
juiste accenten te leggen bij interventies in
dossiers. We hebben deze koppeloefening tussen
projecten en agendasetting wel gemaakt voor
circulaire projecten met Bruxelles Environment.
Samen wilden we een call lanceren voor
circulaire projecten. Citydev heeft ook veel
bedrijfsterreinen in bezit in Brussel. Vanuit de
BMA hebben we voorgesteld om aan vergroening
van bedrijventerreinen te doen. Deze projecten
zouden echt kunnen doorwegen op beleid.
Te verkennen suggesties

PETER VANDEN ABEELE Systematische interventie

verder aanvullen met actieve agendasetting;
hoeveelheid projecten als hefboom gebruiken
om aan publieke agendasetting te doen. In Gent
wordt de agendasetting (vb. stadsessays) ook
onderbouwd door praktijkervaring. Dit zou in
Brussel ook kunnen gebeuren: tijd en ruimte
nemen om projecten te evalueren en lessen te
trekken om zo dingen op de beleidsagenda te
kunnen plaatsen.

Te verkennen suggesties

ELS NULENS Selectiever en slimmer te werk gaan

in te begeleiden projecten. Bijvoorbeeld, ofwel
focussen op projecten die al goed zitten maar
waar de kwaliteit nog beter kan, of focussen op
projecten waarbij architectuurkwaliteit volledig
afwezig is.
3. Het verder doorontwikkelen van
een geïntegreerde kijk op kwaliteit in criteria
en organisatiestructuur van instrumenten
en procedures, om zo ruimte in te zetten
als hefboom om ook aan niet-ruimtelijke en
maatschappelijke opgaven te werken.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET De criteria die we hanteren

voor de kwalitatieve beoordeling (jury) van
ontwerpwedstrijden zijn beperkt in aantal en
geïntegreerd van insteek. Het betreft urbanité,
technicité, durabilité, habitabilté. De brede
invulling van deze criteria betekent dat niet
enkel architectuur hierop een antwoord kan
bieden, maar ook andere disciplines vereist zijn.
Te verkennen suggesties

CHRISTIAN RAPP Het voorzien van een platform

(ev. projectvergadering) waar verschillende
expertises op vlak van stedenbouw, architectuur,
publieke ruimte en infrastructuur, erfgoed
en duurzaamheid samenkomen om op een
integrale manier over projecten te reflecteren.
In Antwerpen hebben we een Integrale
Kwaliteitskamer.

2. Het selectiever en strategischer
omgaan met de hoeveelheid aan te
begeleiden projecten, om zo voldoende
vernieuwend te blijven ten aanzien van
reguliere stadsontwikkeling, en actiever te
kunnen inzetten op plekken en stedelijke/
maatschappelijke opgaven die prioritair zijn.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET Het voornaamste

selectiecriterium is de vereiste van advies voor
alle projecten boven de 5000 vierkante meter.
We zoeken projecten niet, projecten worden aan
ons gepresenteerd, we geven er dan een duw aan
om in juiste richting te sturen.
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VISITATIE

IV.B. CONVERSATIONS

Een zuiver
experten-orgaan
vs. een breed
lerend netwerk
inclusief civil
society
De vierde vraagstelling betreft de
mate waarin (stads)bouwmeesters
en de kwaliteitskamers hun orgaan
openstellen. Welke diverse partijen
(architecten, ontwikkelaars,
academici, middenveldorganisaties,
burgers, etc.) worden betrokken bij
het werk van de (stads)bouwmeesters
en kwaliteitskamers? Hoe organiseren
ze inspraak en betrokkenheid van
deze diverse partijen binnen lopende
processen en trajecten? Hoe bouwen
ze zo bij aan een lerend netwerk of
een ‘gemeenschap van prakijken’?
En op welke manier zwengelen ze op
die manier mee het maatschappelijke
debat aan? Hoe draagt dit bij tot de
vorming van een bouwcultuur, bij het
grote publiek en bij iedereen die
betrokken is bij processen van stad
maken?
AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN
1. Naast ruimtelijke ambities is
er ook voldoende aandacht nodig voor
maatschappelijke ambities.
FLORIS ALKEMADE Bij elk project is de realisatie

van maatschappelijke meerwaarde van belang,
dat geldt in de eerste plaats voor het publiek
patrimonium en de publieke ruimte, maar dat
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geldt in principe voor iedere opgave. Met WHO
CARES wilden we een heel duidelijk antwoord
bieden op de maatschappelijke uitdagingen
rond zorg en wonen. WHO CARES is een
community of practice waarin de ontwerpers
en professionals uit de domeinen wonen en
zorg met bewoners, gemeenten en professionals
werken aan nieuwe vormen van wonen en
zorg als katalysator van wijkvernieuwing. Het
netwerk kwam tot stand na een prijsvraag voor
nieuwe vormen van wonen en zorg op in 2018.
CHANTAL DASSONVILLE Maatschappelijke noden

kunnen ingebracht worden via participatie
stroomopwaarts, en in het proces en de
communicatie stroomafwaarts.

KRISTIAAN BORRET De civil society als nieuwe actor

moet een structurele rol krijgen in het gesprek
over ruimtelijke kwaliteit.

2. Om het gesprek over ruimtelijke
kwaliteit verder open te breken, is het van
belang om diverse niet-ruimtelijke stakeholders,
actoren en experten zo vroeg mogelijk in
ruimtelijke projecten te betrekken, bijvoorbeeld
door middel van ontwerpend onderzoek of het
uitbouwen van een ‘community van praktijken’.
FLORIS ALKEMADE Het is belangrijk om stil te staan

bij de vraag hoe bijvoorbeeld via de inzet van
ontwerpend onderzoek ook andere sectoren bij
de ontwerpteams betrokken kunnen worden.
Dit zou ook bijdragen aan het creëren van
ruimte voor het onverwachte, het spontane (vb.
iemand op platteland die eigen land inbrengt).
Dit zou een alibi moeten zijn om het aantal
gesprekspartners over kwaliteit uit te breiden.
Binnen klassieke wedstrijden is dit niet altijd
mogelijk, ontwerpend onderzoek biedt hier meer
ruimte voor.
CHRISTIAN RAPP Het deskundigen debat zou op

sommige momenten gescheiden moeten blijven
van het publiek debat. Participatie wordt een
dubieuze praktijk als NIMBY’isme de bovenhand
krijgt, aangezien zo het publieke belang naar de
achtergrond verdwijnt. Om het publieke belang
in projecten te kunnen verzekeren blijft er in
sommige fases nood aan onafhankelijke,
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Community of practice, geselecteerde praktijken
na prijsvraag WHO
CARES in 2018. Op
initiatief van de
Rijksbouwmeester,
i.s.m. stichting
Humanitas en de Raad
voor Volksgezondheid
en samenleving, de
gemeenten Almere,
Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen met Provincie
Limburg.
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Cocreatieproces van
Parckdesign 2014:
Parckfarm Turn &
Taxis, Brussel.
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niet-betrokken expertise.
KRISTIAAN BORRET De civil society is in Brussel

heel actief. Wij opereren tussen politiek en
middenveld in. Vanuit civil society werden
Schoolstraten bijvoorbeeld op de agenda gezet.
Nu is er een beeldkwaliteitsplan over hoe je best
een schoolstraat vormgeeft. Het is van belang
om aan de slag te gaan met ideeën die buiten
de wereld van beleidsvorming ontstaan. De
BMA kan de brug zijn om deze ideeën binnen
de wereld van beleid te brengen en hier op te
schalen. Parckfarm dient als een inspirerend
voorbeeld voor deze pendelbeweging.
CHANTAL DASSONVILLE Ik maak me zorgen in een te

doorgedreven streven naar het vormen van een
collectieve intellegentie. Dit maakt het namelijk
soms moeilijk om iets radicalere projecten
gerealiseerd te krijgen. Sommige projecten
worden een beperkte en beperkende synthese
van de verschillende argumenten en limieten
rond de tafel. Anderzijds heb je aanhang van
je (toekomstige) gebruiker nodig, anders faalt
het project. Al gaat het gesprek met een breder
publiek te vaak over smaak en niet over kwaliteit.
FLORIS ALKEMADE Niet enkel deskundigheid is van

belang, maar ook ervaringsdeskundigheid.

3. Er bestaan verschillende manieren
om de civil society te betrekken bij projecten,
volgens verschillende gradaties: communicatie
en informatiedeling, pedagogie, en participatie.
ERIK WIEËRS Het begeleiden van concrete

projecten springt weinig in het oog en open
oproepen zijn niet heel bekend bij een breder
publiek. Het onderzoek dat we opzetten is enkel
bekend bij ontwerpers en academici. Het brede
publiek heeft hier geen benul van. De studie
‘Stedelijk Systeem Kust’ is de enige studie die
het brede publiek met een shock heeft bereikt.
Er rest ons dus nog een belangrijke taak op vlak
van communicatie. Al heeft mijn voorganger Leo
Van Broeck meer mensen mee gekregen op vlak
van de koppeling van de klimaattransitie aan
ruimtelijke ordening op vlak van beleid.
PIETER VAN DAMME Het is van belang de
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verschillende manieren te tonen waarop
beslissingen worden genomen tijdens
wedstrijden bijvoorbeeld, in functie van
openheid en transparantie. Dat is belangrijke
informatie om met het brede publiek te delen.
Dat zou ook de rol van bouwmeesters in het
nemen van deze beslissingen kunnen uitklaren.
Dat kan ook bureau’s dwingen om hun projecten
“intelligibel” te maken voor een breder publiek.
PIETER VAN DAMME Pedagogie is meer dan

communicatie en transparantie, je legt uit
wat de procedure is, hoe ze werkt enz. Enkel
transparantie en openheid – bijvoorbeeld
mensen een debat laten volgen in een jury – is
niet voldoende om hen ook te laten begrijpen
hoe het werkt en hen het proces in de vingers
laten krijgen, opdat ze er ook aan kunnen
deelnemen. Instrumenten of culturele producten
die iets kunnen uitleggen aan mensen die geen
architecten zijn is van uiterst belang.
KRISTIAAN BORRET Of participatie wenselijk is

en in welke gradatie en of er interesse is om te
participeren hangt af van het type projecten.
Zo vergen de herinrichting van publieke ruimtes
zoals het Van Meenen plein en Kastelijn andere
vormen van participatie, omwille van een grotere
interesse, dan projecten rond mobiliteit, die
eerder technische kennis vereisen.
4. Er is nood aan een departement
of instelling om participatie en inspraak van
bewoners op een meer doorgedreven en
continue manier op te volgen en te organiseren.
Momenteel is participatie te reactief en te sterk
project-gebonden.
PETER VANDEN ABEELE Participatie op wijkniveau

wordt vandaag door geen enkele instantie echt
vastgepakt. Vaak wordt de markt vanuit de
kwaliteitskamer in een progressievere richting
geduwd dan waar de concrete omgeving en
lokale context zelf klaar voor is. Achteraf krijg je
via bezwaarschriften dan toch blokkage aan het
einde van het proces.
KRISTIAAN BORRET Vaak wordt er van uit gegaan

dat er in Brussel participatie georganiseerd
moet worden als er een concrete vraag naar is.
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Eigenlijk zou er een participatiedienst moeten
zijn die dit structureel in handen neemt.
Momenteel bestaat die nog niet, maar er wordt
nu wel een participatiedienst opgericht binnen
Perspective.Brussels.

presentaties van een wedstrijd, systematischer
organiseren van open jury’s, en het publiek
toegankelijker maken van reeds beschikbare
factsheets na de gunning van een project.

KRISTIAAN BORRET Het is niet de taak van een

lanceren voor deelname aan een jury als (lokaal)
expert-jurylid.

bouwmeester om op het terrein te gaan en
participatie te organiseren.

PIETER VAN DAMME Een goed participatieproces

draagt wel bij aan ruimtelijke kwaliteit. In die
zin zou je kunnen beargumenteren dat het wel
deel uitmaakt van het takenpakket van een
bouwmeester.
CHANTAL DASSONVILLE Een bouwmeester hoeft geen

participatie op het terrein te organiseren, maar
zou wel advies kunnen geven m.b.t. participatie.

SUGGESTIES EN BEST PRACTICES
1. Het organiseren van open jury’s is
een eerste opstap naar het openstellen van de
huidige procedures en werkwijzen naar de civil
society, om zo beter aan te sluiten bij wat er in
de samenleving leeft en speelt.
Huidige werking BMA
KRISTIAAN BORRET We willen nu eerst inzetten op
transparantie door het vaker organiseren van
open jury’s, zoals we reeds deden voor onder
andere het project Max-Sur-Senne. Door burgers
de presentaties en de jury te laten bijwonen,
kan het brede publiek eerst voeling krijgen
met de procedures en met de manier waarop
beslissingen genomen worden. Een andere piste
is inderdaad echt samenwerkingen opzetten met
de civil society. Vandaag doen we dit echter nog
niet, maar we willen hier de komende jaren wel
op inzetten. Als we nu eerst twee jaar veel open
jury’s organiseren, wennen ook de bouwheren
hieraan en hebben we een nieuw gewoonte
opgebouwd. Een volgende stap kan dan zijn om
civil society onderdeel te maken van de jury.

KRISTIAAN BORRET Oproep voor geïnteresseerden

2. Het verder ontwikkelen en uitrollen
van werkwijzen om diverse niet-ruimtelijke
stakeholders, actoren en experten en
ervaringsdeskundigen (civil society) zo vroeg
mogelijk in ruimtelijke projecten te betrekken
en op een structurele manier te betrekken bij de
project-overschrijdende werking van de BMA.
Te verkennen suggesties

CHANTAL DASSONVILLE Het vormgeven van de

projectdoelstellingen zou samen met huidige
en toekomstige gebruikers moeten gebeuren.
Overleg- en samenwerkingsstructuren
opzetten tijdens de voorbereidende fase, bij de
bepaling van het programma van een site, en
tijdens de ontwerpfase, bij de bepaling van de
projectdefinitie in het bestek.
KRISTIAAN BORRET Het ‘comité de suivi’ waar

vertegenwoordigers van elk regeringslid in
zetelen bespreekt elke drie maanden het werk
van de BMA. De BMA stelt voor dat hier ook 2
tot 4 vertegenwoordigers van de civil society in
zouden zetelen.
KRISTIAAN BORRET Het opzetten van een

reflectiegroep of klankbordgroep waarvan de
leden aangesteld zijn door de BMA, die geacht
wordt kritisch mee te denken over de werking
van de BMA.

Te verkennen suggesties

KRISTIAAN BORRET Organiseren van publieke
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Oproep voor open
jur, adviescomité
ontwerpwedstrijd
Max-sur-Senne, 2020.
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IV.B. CONVERSATIONS

Wat is de kracht
en/of zwakte van
een onafhankelijke
en vrije positie?
Wat is de positie van de (stads)
bouwmeesters en kwaliteitskamers in
het werkveld? Hoe verhouden jullie
zich tot politici en beleidsmakers?
Welke rol spelen jullie t.a.v.
stedelijke administraties en andere
stadsmakers? Hoe verhoudt het team
zich ten opzichte van de figuur
van de bouwmeester? In de meeste
gevallen spelen (stads)bouwmeesters
en kwaliteitskamers politiek een
onafhankelijke en vrije rol. Wat
is de kracht en/ of zwakte van
deze positie? Welke invloed heeft
deze positie op de machtspositie
van de (stads)bouwmeesters en
kwaliteitskamers en de impact die ze
aldus kunnen hebben op de sector?
Hoe verhoudt deze rol zich tot de
keuze voor eerder een reactieve of
proactieve aanpak?
AANDACHTS- EN DISCUSSIEPUNTEN
1. Een bouwmeester vormt een
brugfiguur tussen beleidsmakers en publieke
administraties. Daarom is het van belang
om met beide partijen het gesprek over
architecturale kwaliteit gaande te houden.
KRISTIAAN BORRET Met het politieke niveau is er

frictie omwille van het publieke karakter van
een bouwmeester. Dit geldt niet enkel voor de
Brusselse context.

dat we voluit de kaart van ruimtelijke kwaliteit
kunnen trekken. De politiek maakt het dan ook
moeilijk om verder te gaan dan het deblokkeren
of het vermijden van werkelijk slechte projecten.
Hoge kwaliteitseisen worden dus niet altijd in
dank afgenomen.
CHRISTIAN RAPP Het is essentieel om de link en

goede verstandhouding met de politiek niet te
verliezen, want het beleid is noodzakelijk om
verandering met betrekking tot ruimtelijke
kwaliteit te laten landen.
ERIK WIEËRS Voldoende aandacht moet gaan

naar het vertalen van onderzoek naar
beleidsvoorbereidend advies, aanvullend aan het
werk dat publieke administraties leveren.
PETER VANDEN ABEELE In een stad is de afstand

tussen team stadsbouwmeester en team
stedenbouw veel kleiner. Dat is toch het geval
in Gent. We worden door de diensten zelf als
een oplossing gezien voor hun logheid, eerder
dan als concurrenten, in tegenstelling tot in
Brussel. Dat heeft misschien ook te maken met
feit dat de BMA tussen gewestbouwmeester en
stadsbouwmeester in opereert.
CHRISTIAN RAPP Als bouwmeester maak je

je schuldig aan permanente competentieoverschrijding. Afhankelijk van de context
wordt dit al dan niet goed onthaald door de
administraties.
2. De onafhankelijke positie van de
stadsbouwmeester dient zich ook te vertalen in
de samenstelling van juries en kwaliteitskamers.
KRISTIAAN BORRET Brussel was zeer gesloten circuit:

dezelfde architecten, dezelfde bouwpromotoren,
dezelfde netwerken rond politici. Deze bestaande
orde hebben we ondertussen verstoord; dit
krijgen we ook af en toe verweten. De procedure
van de wedstrijden speelt hierin een belangrijke
rol. Via deze weg hebben we meer openheid en
transparantie gecreëerd. Zo hebben we kunnen
inbreken op de samenstelling van de juries. De
politiek zetelt hier meestal al niet meer in.

ELS NULENS Het is vaak de politiek die verhindert
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KRISTIAAN BORRET Het is altijd een moeilijke keuze

om politiek al dan niet te betrekken. In Brussel
zetelen er ook kabinetten in de kwaliteitskamer.
In begin hadden de deelnemende kabinetten de
rol van protocolaire gastheer, nu zijn ze enkel
luisterend lid.
3. Een politiek onafhankelijke positie is
cruciaal om een goede verstandhouding op te
bouwen met publieke en private bouwheren.
PETER VANDEN ABEELE In Gent is de

stadsbouwmeester niet onafhankelijk genoeg van
de politiek. Private ontwikkelaars ondersteunen
om naar ontwerpbureaus te zoeken is niet
mogelijk omwille van deze nauwe link.
KRISTIAAN BORRET Het is belangrijk om te weten

dat private ontwikkelaars je als gesprekspartner
zien en aanvaarden.
FLORIS ALKEMADE Directe betrokkenheid met

publieke diensten die zelf bouwen is van belang.
Wij hebben bijvoorbeeld sterke linken met
het Rijksvastgoedbedrijf, en ook met Defensie.
Defensie onderneemt nu de vernieuwing van alle
kazernes. Hier pikken we op in om na te gaan
hoe we bijvoorbeeld in hout kunnen vernieuwen.
Deze sterke link kan ervoor zorgen dat partijen
die veel moeten bouwen meteen op het juiste
spoor worden gebracht.
TEAM BMA Een voordeel van de vaste procedure

van een wedstrijd is dat het veel minder energie
vergt. Het nadeel van de onafhankelijke positie
is wel dat er veel energie gaat naar overtuigen
en adviseren van mensen, je kan namelijk niets
opleggen. Bij een afhankelijke positie zouden we
makkelijker dingen kunnen afdwingen.
4. Het verzekeren van voldoende
continuïteit van het mandaat van een
bouwmeester is belangrijker op stadsschaal dan
op regionale schaal.
CHRISTIAN RAPP Een stadsbouwmeester heeft

meer verantwoordelijk om continuïteit ten
opzichte van zijn voorganger te verzekeren. Veel
procedures van projecten lopen namelijk bijna 10
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jaar, en dus minstens over twee mandaten heen.
KRISTIAAN BORRET Een stadsbouwmeester kan

vanzelfsprekender twee achtereenvolgende
mandaten opnemen. Op Vlaams niveau zou dit
ondenkbaar zijn, omdat de territoriale visie dan
niet tijdig aan verfrissing toe zou zijn.

SUGGESTIES EN BEST PRACTICES
1. Het actiever inzetten op stakeholder
mapping en aangepast stakeholder
management, met betrekking tot de betrokken
actoren in verschillende fases van het proces
van projectbegeleiding, om zo gerichter en beter
samen te werken.
Te verkennen suggesties

PIETER VAN DAMME Mappen van verschillende

actoren waarmee de BMA samenwerkt op vlak
van belangen, gevoeligheden, maturiteit etc.
PIETER VAN DAMME / CHANTAL DASSONVILLE

Diversifiëren van communicatiestrategiëen
met betrekking tot de verschillende actoren,
bijvoorbeeld met betrekking tot uitsturen van
een nieuwsbrief.
2. Het verbeteren van de relaties met
publieke instanties door actiever in te zetten op
het transversale karakter van de bijdrage BMA,
om zo minder in het vaarwater of territorium van
de bevoegde instanties terecht te komen.
Huidige werking BMA

KRISTIAAN BORRET In Brussel zijn de publieke

instanties nog niet gewend aan de positie
van de bouwmeester. We worden vaak
beschouwd als een risico: ze zien ons als
bedreiging voor de afbakening van ieders
opdrachten en verantwoordelijkheden. Deze
territoriumbedreiging geldt op vlak van
visievorming, op het geven van vergunningen,
etc. Klassieke territoriumafbakening
verhindert de openheid voor samenwerking en
complementariteit. Wat vaak verhindert dat het
gesprek over de inhoud gaat. In de plaats daarvan
gaat het vaak over domeinafbakening. Je spreekt

VISITATIE

je noodgedwongen als bouwmeester altijd uit
over andermans domeinen, en dit ligt hier in
Brussel bijzonder gevoelig.
Te verkennen suggesties

PETER VANDEN ABEELE / JULIE MABILDE Meer inzetten

op transversaal karakter van bijdrage BMA
en vermijden van parallelle werking aan
administraties.

PETER VANDEN ABEELE / ERIK WIEËRS Zoeken naar

partnerschappen met publieke administraties.

CityTools - AWB

81

82

VISITATIE

P83
V - Looking Forward
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Un horizon de
qualité
Ce chapitre sert de synthèse aux discussions
riches et variées avec les acteurs ("looking
inwards", "looking outwards", "looking
elsewhere") et lors de la journée de Brainstorming. Il a pour objectif de donner un cadre possible aux évolutions qui ont été suggérées lors
des moments d'échange: comment insuffler de la
qualité architecturale aux différentes étapes d'un
processus de projet.
Ce chapitre a le mérite de situer la fonction BMA
dans un cadre plus large: celui qui vise à élever
le niveau de qualité architecturale à Bruxelles.
Forcément le BMA a un rôle à jouer, mais on
verra ici un grand nombre de propositions qui,
issues des discussions de la Visitatie, pourraient
engager une variété très large d'acteurs du
secteur: politiques, administrations, bureaux
d'études, maîtres d'ouvrages, secteur culturel,
académique, médias, etc. Tous se sont exprimés
durant les échanges pour "élever le niveau". C'est
donc l'ensemble du processus de projet classique
qui a été mis en débat. Le chapitre qui suit est le
résultat de cette discussion collective sur ce qu'il
conviendrait d'entreprendre pour améliorer la
qualité architecturale à Bruxelles.
Nous proposons ici de structurer la synthèse sur
les 7 thèmes issus des premières étapes de discussion:
A. Vision urbaine
B. Définition du programme
C. Organisation des concours
D. Réunion de projet
E. Fonction du BMA
F. Qualité spatiale et culture architecturale
G. Implication citoyenne

générale, mais donnent une orientation précise à
la direction à prendre et aux questions à résoudre.
Chaque enjeu présente ensuite quelques pistes
d'action possible. Ces actions sont soit issues des
discussions avec les acteurs de la Visitatie (LO),
soit des "Best practices" issues de contextes non
bruxellois (LE), soit de l'équipe BMA elle même
(LI), ou encore des propositions formulées par
l'équipe sur base des discussions (AC).
Il n'était évidemment pas possible à l'étape de
cette mission de détailler ces pistes d'action de
manière précise. Chacune d'entre elle mériterait
une réflexion spécifique, souvent en mobilisant
plusieurs acteurs directement concernés. Certaines d'entre elles pourraient par contre être
testées assez vite dans une logique de "quick
win", pour être ensuite évaluées, et éventuellement être intégrée dans les processus de projet.
Nous rappelons donc qu'il ne s'agit ici nullement
de "dire aux acteurs comment faire", mais bien
de suggérer des pistes d'évolution qui ont été proposées et débattues par une diversité d'acteurs
mobilisés dans les questions urbaines et architecturales à Bruxelles. Ce sont bien des pistes de
réflexion.
Le dernier chapitre fera, lui, par contre le focus
sur des objectifs stratégiques et les actions spécifiques pour le BMA, en situant les actions dans
le temps et dans une logique plus opérationnelle
pour l'équipe.

Dans chacun de ces thèmes nous avons rassemblé les constats ayant émergé des discussions
avec les acteurs de la "Visitatie" autour de plusieurs enjeux. Ceux-ci sont formulés de manière
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A. Vision
urbaine

?

J
H
F

BMA

D
B

Vision urbaine

Le thème pointe ici le fait que la réflexion sur l’urbanisme fait partie de la réflexion sur la qualité architecturale. On ne peut pas dissocier les deux réflexions. Perspective est clairement l’opérateur régional
qui doit en faire le pilotage. Mais le BMA doit, dans son accompagnement et dans les outils mobilisés,
pouvoir être impliqué dans la réflexion urbaine. Nous pointons donc ici trois enjeux qui ont émergé des
discussions. Ils appellent une réforme qui dépasse le champ de travail du BMA lui-même, même si celui-ci
doit faire partie du nouveau système de fonctionnement.
QUOTE: “Er is geen gebrek aan stedelijke visie. Er is wel nood om deze visies op een samenhangende
manier bij mekaar te brengen.” (journée de brainstorming)
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POUVOIR METTRE À L’AGENDA CERTAINES GRANDES THÉMATIQUES
URBAINES
Ce premier enjeu souligne la nécessité pour
le BMA de pouvoir, avec d’autres, mettre (pro)
activement à l’agenda un certain nombre de
problématiques ou sujets clefs qui nécessitent
une prise de hauteur. Ce travail a déjà été, ou est
déjà en partie réalisé aujourd’hui (par exemple
sur la ville productive ou sur la couronne 20e),
mais il pourrait se voir donner un cadre plus
structurel. L’identification des sujets peut partir
de constats d’une évolution du territoire, de ses
besoins, ou du caractère répétitif de certaines
problématiques auxquelles les pouvoirs publics
sont confrontés.
Pistes de travail
1.
Créer un "laboratoire urbain" (LE)
A l'image du Labo Ruimte en Flandre, le BMA
et perspective.brussels pourraient travailler
ensemble pour définir chaque année l'agenda
urbain, les grands sujets à traiter en fonction de
la conjoncture économique, sociale, urbaine etc.
Ce "laboratoire urbain" impliquerait, en fonction
des sujets, les administrations, des experts, des
organisations et acteurs concernés. Une fois les
sujets définis, des appels seraient lancés afin d'impliquer des bureaux d'étude dans les réflexions
pour creuser en profondeur chaque thématique.
Des publications et/ou des expositions permettraient de diffuser les réflexions.
La mise en place d'une telle structure est très
ambitieuse, nécessite un budget conséquent et
une grande implications des personnes concernées.
2.
"Essay" et "Pamphlet" (LE)
Ces deux outils sont utilisés par le Bouwmeester de Gand et son équipe. Ils allient l'écriture et
l'image comme outils de persuasion et de sensibilisation. Les "essays" sont des textes plutôt
courts, écrits par le Bouwmeester et son équipe,
entre 5000 et 10 000 mots. Ces derniers permettent de formuler des ambitions, de mettre
certains thèmes à l'ordre du jour. Les "pamphlets" sont eux des images créées également
par l'équipe du Bouwmeester, en lien avec les
"essay". Ces dernières se veulent volontairement
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Administration

Experts

Vlaams
Bouwmeester

Sté civile

Universités

Departement
Omgeving

THEMATIQUE

Bureau d’étude

Bureau d’étude

Bureau d’étude

Labo Ruimte

"provocantes" afin d'engager une discussion sur la
qualité spatiale.
Ces textes et images pourraient être réalisés,
en fonction des sujets, en collaboration avec
d'autres acteurs et administrations.
A noter que le BMA, et plus précisément l'équipe
Research by Design, utilisent déjà les images
comme outil pour sensibiliser les porteurs de
projets à la vision urbaine.
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Images créées par l'équipe Research by Design pour sensibiliser les porteurs de projets sur la manière de densifier les berges du Canal.
A gauche, situation actuelle, à droite situation à éviter

3.
"Lessons learned " (LO)
Chaque projet ou groupe de projets constitue
une expérience, un processus différent. Une centralisation des différentes "leçons", positives ou
négatives permettrait d'améliorer les processus
de projet suivants. Cela nécessite la mise en place
de moments de prise de hauteur, de mise en lien
entre projets. Le rapport d'activités annuel pourrait être un moment pour procéder à ce travail.

PARTICIPER À LA MISE EN COHÉRENCE DE LA VISION URBAINE DES
ACTEURS PUBLICS
Dans le même ordre d’idée d’une mise à
l’agenda de grandes thématiques urbaines,
l’enjeu pointe ici spécifiquement la mise en
place d’organes de coordination et de mise
en cohérence des visions urbaines publiques.
Bruxelles ne manque pas de vision(s) urbaine(s),
mais manque d’une capacité à les coordonner.
Entre acteurs régionaux (Perspective, Urban, BE,
BM, etc) ou communaux. L’enjeu est d’arriver à
amener de la transversalité dans un système qui
fonctionne souvent dans une logique verticale
de silos.

canopée à Bruxelles Ville et à Ixelles, Rues scolaires à Bruxelles-Villes etc. Cependant, elles sont
à l'initiative d'acteurs différents travaillant légitimement dans leur logique, sans toujours arriver
à une bonne coordination, notamment avec la
vision régionale. Il manque donc un "liant" pour
coordoner l'ensemble des initiatives de réflexion.
A l’initiative du BMA, des réunions pourraient
être organisées pour lier et coordonner certaines
études en cours auprès d’opérateurs différents.
C'est une façon aussi de créer une émulation
positive et renforcer des tendances. Le BMA se
fait ici facilitateur, là où c’est utile.
5.
Actualisation de la vision et des réglements (LO)
La qualité urbaine et architecturale passe également par la réglementation urbanistique. Il
est donc primordial que le BMA soit impliqué
dans l'élaboration des plans stratégiques (PAD,
PPAS etc.) et réglementaires (RRU ou réglements
locaux).
A noter que le BMA a fait partie du comité d'expert dans le cadre de la réforme du RRU "Good
living".

Pistes de travail
4.
Réunion transversales (LO)
Un grand nombre d'études sont menées à
Bruxelles sur différents sujets : étude sur les
intérieurs d'îlots à Saint-Gilles ou à Laeken, plans
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FAIRE EN SORTE QUE LA VISION SE
CONCRÉTISE DANS LES PROJETS
C’est dans cet enjeu-ci que l’apport du BMA
dans le système est le plus intéressant. Une fois
définie une vision coordonnée entre acteurs
publics, le BMA peut contribuer activement à la
mettre en œuvre et la concrétiser dans les projets. Par ses outils, il oriente, teste, met en application les principes élaborés. C’est tout l’apport
ici de la recherche par le projet, ou de la définition en amont d’un cadre pour le développement
de projets. L’équipe canal peut également servir
de référence, pour amener de la transversalité et
assurer une coordination des interventions sur
un quartier ou une partie de ville.
Pistes de travail
6.
Stabiliser et renforcer la Recherche par
le projet (LO)
L'équipe Research by Design est un vrai atout
pour les pouvoirs publics puisqu'elle permet de
mobiliser des compétences techniques en interne
pour tester, négocier, anticiper, la concrétisation
des visions urbaines, le tout avec les porteurs
de projet publics et privés. Ce travail pourrait
être mieux expliqué aux interlocuteurs, dans ses
objectifs et sa philosophie, mieux partagé entre
opérateurs régionaux, et s'inscrire structurellement dans les habitudes des acteurs.

7.
Instaurer des project lines (LO)
Les "project lines" sont des lignes directrices édictées par les pouvoirs publics pour définir le cadre
de développement d'un projet sur un site, une
parcelle, au début d'un processus. Cela ouvre un
dialogue entre pouvoirs publics et développeurs,
sur des questions de qualité urbaine et architecturale: densité, programmation, mobilité, espaces
ouverts, etc. Cet outil est notamment utilisé en
Hollande, très en amont des processus, et permet parfois même au promoteur d'évaluer le prix
d'acquisition d'une parcelle. L'idée est de clarifier
rapidement pour le développeur, le "champs des
possibles", sans préjuger de la suite du processus
de projet et ses différentes étapes.
Cet outil semble être une bonne manière de
"mettre en oeuvre la vision urbaine". Il a déjà
été utilisé par le BMA et les pouvoirs publics sur
plusieurs projets phares. Il serait intéressant de
formaliser ces "project lines" dans une coordination entre les pouvoirs publics sur les projets
stratégiques, pour le tester de manière plus systématique. On verra plus loin qu'il y a également
un enjeu ici à intégrer la société civile.
8.
Systématiser des "Equipes opérationnelles" (AC)
Dans la même idée de "mise en oeuvre" il pourrait
être intéressant de systématiser la mise en place
d'équipes opérationnelles composées de plu-

=

1. Densité ...
2. Programme ...
3. Espaces ouverts ...
4. Etc ...

?
MO privés

+
Project lines
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VISITATIE

sieurs acteurs administratifs, et chargées, pour
un quartier ou une thématique de construire une
vision et la mettre en oeuvre très concrètement.
L'équipe canal sert ici de cadre de référence. Mais
on peut aussi remonter jusqu'à la "DDV" (délégation au développement de la Ville) qui était un
outil mis en place dans les années 2000 par la
Ville de Bruxelles pour coordonner (avec succès)
le re-développement du pentagone bruxellois,
miné par les chancres et des espaces publics de

très faibles qualité. Le mot d'ordre: urbanisme
pro-actif. Un travail plus horizontal, une identification des problématiques, prise de contact et
rencontre avec les acteurs de terrain, et la formalisation et mise en oeuvre de solutions concrètes.
Les "team canal" et "team quartier nord", déjà en
place pourraient servir de base de travail. Plusieurs autres pourraient être instaurées: “Team
quartier européen”, etc.

perspective
.brussels

BMA

TEAM CANAL
BMA

Perspective

Urban

SAU

TERRITOIRE DU CANAL
MO privés

MO publics

Bureaux
d’études

Fonctionnement de l'équipe Canal
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L’étape de la définition du programme a été beaucoup commentée durant les ateliers. Il sembleprogramme
largement
partagé qu’il faudrait fixer les balises de développement d’un projet assez rapidement dans le processus. Cela ouvre la porte à une étape de réflexion sur la qualité architecturale et urbaine, tout au début
d’un processus. C’est celle où se formalise désormais l’outil de la recherche par le projet. Cet outil est
relativement nouveau, et étend l’accompagnement à la qualité architecturale en amont du processus
de concours. Par ailleurs, la fixation des balises dès le démarrage permet à tout le monde de gagner du
temps, mais offre aussi la possibilité d’intégrer la société civile à une étape encore peu avancée du projet
: l’étape de la programmation. Le BMA a un rôle actif à jouer ici car c’est à cette étape qu’un projet peut
prendre une bonne ou une mauvaise direction.
QUOTE : « il faut que les pouvoirs publics balisent les projets dès l’étape de la programmation, cela fera
gagner du temps à tout le monde » (atelier MO privés)
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VISITATIE

Organisation des
concours

FIXER LE CADRE DES PROJETS EN
AMONT
Il s’agit ici de formaliser un moment, en amont
des processus, qui balise les orientations à donner au projet. Sans préjuger d’une autorisation
finale (qui se formalise lors d’une demande de
permis d’urbanisme), cela met la question de la
qualité architecturale et urbaine sur la table de
la réflexion entre les acteurs dès le début d’un
processus. On fixe un cadre qui pourrait être
acceptable. La recherche par le projet doit pouvoir servir les pouvoirs publics pour alimenter la
réflexion et dialoguer avec le maître d’ouvrage.
Il ne s’agit donc évidemment pas de « dessiner
à la place de », mais d’être outillé pour discuter
des orientations d’un projet sur base de plans,
de tests de volumétries ou de programme,
d’images et de calculs de rentabilité. C’est du
dialogue avec le maître d’ouvrage que peut sortir la bonne orientation à donner au projet. Cette
étape n’existe pas formellement, elle a été testée sur certains projet sous la forme de « project
lines ».
Pistes de travail
9.
Instaurer des projects lines (LO)
Comme expliqué plus haut les "Project lines" sont
l'occasion pour les pouvoirs publics de définir
des lignes directrices (balises) en terme de programmation et de forme urbaine. Les "Project
lines" pourraient être alimentées par la recherche
par le projet, mobilisant la diversité des acteurs
publics et le maîtres d'ouvrage. Ces balises
peuvent être partagées avec la société civile
pour être adaptées. En effet, c'est à cette étape
que tout est possible et que beaucoup d'éléments
peuvent être mis en discussion.

UN NOUVEAU MÉTIER : PROGRAMMISTE
Il est intéressant de voir que le métier de programmiste n’est pas encore très ancré dans
les pratiques bruxelloises, alors qu’il est très
présent dans d’autres contextes (France par
exemple). Il s’agit ici, pour un maître d'ouvrage,
de mobiliser des compétences spécifiques
(contextualisation urbaine et sociale, programmation, montage opérationnel, participation),
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à cette étape préalable de réflexion sur un projet, pour en baliser les grandes lignes et entrer
en dialogue avec les autorités délivrantes.
On notera que les études de programmation
sont plus fréquentes sur les espaces publics
(exemples récents de la place du Châtelain ou
de la place Van Meenen) ou dans les Contrats
de quartier (dossiers de base). Ces études ont
également le grand avantage de pouvoir impliquer les citoyens dans la réflexion, là où c’est
pertinent.
Pistes de travail
10.
Séparer les études de programmation
des missions de conception (AC)
Préparer le terrain en amont sans être lié à une
équipe de conception permet d’avoir plus de
marges de manœuvre, pour les pouvoirs publics
comme pour le maître d'ouvrage, pour alimenter
la réflexion sur le programme d'un projet. Ainsi,
une fois le programme défini, à l'étape suivante
(concours d'architecture), plusieurs équipes
d’architectes interpréteront ces balises selon
leur approche spatiale propre. Les deux étapes
ne doivent pas forcément systématiquement
être séparées. Les concepteurs doivent pouvoir
réfléchir certains aspects programmatiques, et le
programme peut être amené à évoluer.

CLARIFIER L’UTILISATION DE LA RECHERCHE PAR LE PROJET
Pour valoriser au mieux l’outil de la recherche
par le projet, la diversité des acteurs publics
doivent pouvoir être mobilisés dès cette étape
dans un cadre plus clair: région (BMA, Urban,
Perspective), communes. Il faut malgré tout
arriver à garder une certaine souplesse, en évitant l’institutionnalisation. C’est ici l’occasion
de rappeler que la recherche par le projet ne se
substitue pas aux concepteurs, mais est là pour
alimenter la réflexion sur les balises à mettre sur
un projet.
Pistes de travail
11.
Recherche par le projet prospective
Outre la réflexion liée à des projets l'idée est
ici de pouvoir se donner la possibilité d'une
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recherche prospective sur des quartiers ou
thèmes qui méritent une prise de hauteur. De
cette façon les pouvoirs publics formalisent
une vision à mettre en oeuvre. Des concepteurs
externes pourraient, par exemple, renforcer
ponctuellement l'équipe research by design pour
utiliser l'outil plus largement, sur plus de projet.

INCLURE LES CITOYENS DANS LA
DÉFINITION PROGRAMMATIQUE LE
PLUS EN AMONT POSSIBLE
S’il faut effectivement clarifier les balises d’un
projet en amont, il apparaît essentiel que ce
balisage puisse se faire en intégrant un échange
avec les citoyens. Il s’agit ici d’alimenter la
réflexion sur la programmation d’un projet avec
un input du terrain. Cette étape permet également de lancer le trajet participatif à un moment
où le projet n’existe pas formellement (avant la
désignation d’un auteur de projet). Il y a donc
plus de marge de manœuvre, et les habitants
sont informés dès le départ de l’existence d’un
projet.
Pistes de travail
12.
Workshops participatifs sur le programme (AC)
Ce type de workshop est réellement pertinent
lorsqu'il arrive tôt dans le processus. L’idée est
ici d’échanger avec la société civile sur les balises
qui sont proposées pour un projet, par exemple
durant une mission de programmation. L'exemple
des Contrats de quartier est ici assez intéressant. Au travers de workshops participatifs, les
attentes des habitants et de la société civile sont
identifiées et permettent d'orienter les étapes
suivantes du projet.
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Les concours sont un des outils principaux du BMA. Le terme est ici utilisé non
pas dans son sens
juridique de la loi sur les marchés publics, mais vise les procédures de désignation d’auteurs de projet en
architecture, urbanisme, paysage, lorsqu’elles sont organisés en deux phases, sur base de l’évaluation de
critères architecturaux qualitatifs. Dès 2009 lors du premier mandat, ces procédures ont permis de faire
évoluer les pratiques des maîtres d’ouvrages, publics d’abord, privés ensuite. De l’avis général ils constituent une avancée indéniable dans la prise en compte de la qualité architecturale dans les choix réalisés.
Ils posent cependant un certain nombre de questions, soulevées par les participants lors des ateliers.
Nous reprenons en les adaptant quelque peu les orientations que se donne l’équipe actuelle du BMA sur
ce thème vers trois objectifs : transparence, efficacité et diversité.

QUOTE : " Les concours restent la meilleure façon d'amener de la qualité architecturale, mais ils représentent aujourd'hui une énorme surcharge de travail pour la sélection des candidats" (atelier MO
publics)

CityTools - AWB

93

Ré

RENFORCER LA TRANSPARENCE
DES DÉCISIONS

dans les prochains appels sera claire, ce qui tire
tout le monde vers le haut.

La question de la transparence des décisions
est fondamentale pour construire une relation de confiance avec les acteurs. L’exercice
consiste à trouver le bon équilibre : à la fois
orienter les choix sur une certaine vision de la
qualité architecturale, et assurer une diversité
des approches. C’est une tâche difficile et il
est probable que chaque BMA sera critiqué
sur ses choix. Il convient donc d’assurer une
transparence maximale : rendre les choix et les
arguments publics, les expliquer, afin de permettre à chacun de savoir le cadre dans lequel
l’accompagnement est/a été fait. Nous visons ici
non seulement l’étape de la sélection qualitative
mais aussi celle du jury.

15.
Expositions de projets de concours (LO)
Pour rendre les décisions de concours encore
plus transparentes l'organisation d'expositions
publiques pour présenter les projets retenus et
non retenus est une piste intéressante. Ce type
d'événement pourrait être organisé pour certains projets emblématiques et permettrait aux
experts et non experts de comprendre les raisons
pour lesquelles un jury a retenu tel ou tel projet,
et de mieux comprendre les débats lors d'un jury.
A noter que ce type d'exposition a déjà eu lieu
dans le cadre du projet Kanal, ou CityGate II.

Pistes de travail
13.
Publication du rapport de sélection (LO)
Une piste évoquée concerne la publication des
rapports de sélection. il s'agit ici de la première
étape, avant même la remise d'une offre. Actuellement le rapport de sélection comprend une
motivation pour chaque candidat (retenu et
non-retenu) en regard des capacités (sauf pour
les procédures via appel à manifestation d'intérêt). Ce rapport complet est aujourd'hui uniquement transmis à l’ensemble des candidats qui
ont remis une candidature pour le marché. Une
information claire sur les raisons d'une sélection/
non-sélection permet de mieux comprendre ce
qui est attendu, ce qui permet d'élever le niveau
des candidatures lors des appels suivants.
14.
Fact Sheet adaptées (LO)
Un grand nombre d'acteurs rencontrés s'accordent à dire que les concours sont plus transparents depuis l'apparition de la fonction de
BMA. L'implémentation des Fact Sheet à d'autant
plus renforcé cette transparence. Ces dernières
permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les
projets retenus et non retenus. Cependant, les
bureaux d'architectes sont demandeurs d'avoir
encore plus d'informations et de visuels sur les
projets lauréats et non retenus. A nouveau, plus
l'information sur les évaluations sera publique,
plus la compréhension de ce qu'il faut améliorer
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FAIRE ÉVOLUER L’OUTIL ET RÉDUIRE
LES CHARGES DE TRAVAIL
Certaines suggestions ont été formulées lors
des ateliers visant à adapter quelque peu le
fonctionnement de l’outil et l’accompagnement
par l’équipe BMA. Cela vise : l’ accompagnement à la rédaction des cahiers des charges, la
sélection qualitative, l’organisation du jury et la
communication autour des résultats. Il s’agit de
tirer les leçons de la façon dont le concours est
utilisé pour l’améliorer. La surcharge de travail
liée aux procédures en deux étapes est particulièrement mise en question, rendant potentiellement nécessaire certaines adaptations.
Pistes de travail
16.
Pool de candidats (LE)
Cette procédure est utilisée en Flandres. Elle
consiste au lancement d'un appel annuel vers
des bureaux d'études pour constituer des "pool"
en fonction de différents types de projets. Ainsi,
certains bureaux d'études peuvent remettre une
offre pour faire partie d'un "pool espace public"
ou encore un "pool projet de petite ampleur"
etc. Des appels sont ensuite lancés aux bureaux
sélectionnés dans les "pools".
Cette procédure pourrait être intéressante pour
certains marchés spécifiques à Bruxelles. En
effet, elle permet de réduire la surcharge de travail des maîtres d'ouvrage et des pouvoirs publics
puisque ces derniers peuvent lancer des marchés
directement à une sélection de bureaux spé-

VISITATIE

17.
Sensibilisation et diffusion des cahiers
des charges type (AC)
Le BMA met à disposition sur le site internet une
série de cahiers des charges type en fonction
des procédures. Ces derniers ont été rédigés en
coordinatios avec un service juridique. Ces documents sont très précieux car ils permettent aux
maîtres d'ouvrage de gagner du temps en reprenant des clauses types, ainsi que la structure
générale des cahiers des charges par type de procédure. Ils permettent également d'orienter vers
certaines pratiques qui simplifient la procédure.
Par exemple la diminution du nombre de références demandées. Aujourd'hui, trop de cahiers
des charges sont encore peu qualitatifs notamment lorsqu'ils proviennent de maîtres d'ouvrage
qui n'ont pas l'expérience des concours. Il est
donc nécessaire d'aller plus loin avec eux dans
l'accompagnement en proposant, par exemple,
des journées de sensibilisations aux procédures
de concours, des formations, etc. Une certaines
homogénéisation des cahiers des charges entre
instances publiques faciliterait également le travail des auteurs de projet.

Pool de candidats

cialisés dans les thématiques liées à leur "pool".
Cela permet un gain de temps sur des “paquets
cohérents de marchés” à l'étape de la sélection
qualitative. Il faut par contre rester attentif à ne
pas trop fermer le marché sur certains types de
missions. Les modalités des pools (temps de validité du pool, mise en concurrence pour la phase
offre, nombre d’équipe dans le pool, etc) peuvent
être modélisées et sont propres à chaque type de
marché.

CityTools - AWB

18.
Jury ouverts (LI)
Le BMA a déjà eu l'occasion de tester les jurys
ouverts. Soit des jurys où chaque candidat peut
écouter la présentation des autres candidats. Soit
ouverts à la société civile, comme observateurs.
Dans le premier cas, cela permet aux autres
équipe d'entendre la présentation des autres et
de mieux comprendre le choix du jury, d'améliorer leurs offres s'ils ne sont pas retenus. Dans
le deuxième cas, il permet également aux personnes de la société civile de mieux comprendre
les choix sur le lauréat d'un projet, même s'ils ne
sont qu'observateurs.
19.
Lessons learned (LO)
Comme expliqué plus haut dans le thème "Vision
urbaine" chaque projet ou groupe de projets
constitue une expérience, un processus différent.
Il serait interressant de centraliser des différentes "leçons", positives ou négatives à tirer des
concours : quelle procédure est la plus adéquate
pour tel projet, tel maître d'ouvrage ? Comment
organiser le jury pour tel type de projet ? Etc. Ce
moment de prise de hauteur pourrait se faire de
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manière régulière, par exemple en marge de la
rédaction du rapport annuel.

VALORISATION DE LA SCENE ARCHITECTURALE LOCALE

Dans cet enjeu les participants ont insisté sur
l'opportunité que représentent les marchés d'architecture pour valoriser la scène architecturale
locale. Il s'agit par exemple de choix d'organisation de procédure visant à faciliter l'accès à des
missions pour de jeunes bureaux ou de favoriser
une certaine diversité dans les critères d'accès à
des sélections qualitatives.

champs des acteurs bruxellois liés à l'architecture et l'urbanisme. Et dans l'autre sens, permettre à l'équipe BMA d'être plus directement en
contact avec le milieu académique: professeurs,
jeunes étudiants prometteurs, chercheurs, etc.

20.
Marché jeunes bureaux (LO)
Pour certaines missions il pourrait être intéressant d'envisager des sélections orientées spécifiquement vers de jeunes bureaux. Ce type de
marché est utilisé en Flandre pour certains types
de missions, où les maîtres d'ouvrages acceptent
de travailler avec des équipes ayant peu de références.
21.
Diversifier les approches architecturales
à la sélection qualitative (LO)
L'idée ici est d'assurer une diversité des
approches dans l'étape de la sélection qualitative.
En France ou en Suisse pour certains marchés
la sélection qualitative permet de cibler certains types de bureaux pour la mission: jeunes
bureaux, bureaux expérimentés etc. Cela permet
de diversifier les approches et ouvrir le marché à
de nouveaux acteurs.
22.
Klankbord: réflexion sur les concours (LI)
Mise en place d'un klankbord, un comité d'experts techniques, ou cercle de qualité, qui
accompagnerait l'équipe BMA de l'extérieur pour
alimenter la réflexion sur un certain nombre de
thématiques, comme ici sur les meilleures modalités d'organisation des concours. Il s'agit ici de la
possibilité d'une prise de hauteur, pour baliser le
travail.
23.
Scouting universités (AC)
Nous proposons ici la formalisation d'une relation plus structurelle entre l'équipe BMA et le
monde académique bruxellois lié à l'architecture
et l'urbanisme: universités, hautes écoles, etc.
L'objectif est double: dans un sens, faire connaître
la fonction aux étudiants et la situer dans le
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On a encore relativement peu de recul sur la réunion de projet.
Celle-ci a étéconcours
formalisée en 2018 dans le
COBAT en remplacement de la « chambre de qualité », qui avait été instituée lors du premier mandat de
Kristiaan Borret sur le modèle des « kwaliteitskamer » de certaines villes flamandes. Pilotée par Urban,
la réunion de projet a pour objectif de réunir les acteurs publics, le maître d’ouvrage et l’architecte au
même endroit/moment pour affiner le projet en amont du dépôt du permis d’urbanisme. La réunion a le
grand avantage de renforcer quelque peu la position de l’architecte dans un moment clef où le projet se
précise (entre l’esquisse, l’avant projet, et le dépôt du permis). Elle incarne bien cette extension de l’accompagnement à la qualité architecturale (en aval du concours), et permet de formaliser un espace de
discussion sur la qualité architecturale. Plusieurs questions ont fait débat quant au format de la réunion,
on y revient ci-dessous. La réunion a également souffert de son organisation en format virtuel en raison
de la crise du COVID.

QUOTE : "La réunion de projet s’organise dans une logique d’entonnoir. Chaque réunion permet d’affiner le projet jusqu’au dépôt du PU » (Atelier "administrations et politiques")

Permis
d’urbanisme

Réunion 1
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Réunion 2

Réunion 3

Réunion 4
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CLARIFIER LE FORMAT DE LA RÉUNION DE PROJET
Sur ce point les avis lors des discussions n’ont
pas été unanimes. La réunion de projet a été
créée avec deux ambitions principales : réunir
les acteurs au même endroit, et créer un espace
de discussion sur l’architecture. Selon les participants aux ateliers, le format de la réunion de
projet penche en priorité vers l’un ou l’autre de
ces objectifs. Ainsi, certains penchent vers un
modèle de réunion de projet “resserré” avec peu
de personnes, en format atelier technique, sur
plans, qui aborde des questions architecturales
et réglementaires, donne de vraies lignes directrices, et peut élargir à certains membres supplémentaires de manière ponctuelle. D’autres
penchent pour un format “large” dans lequel
ce qui importe c’est qu’un maximum d’acteurs
puissent être présents, informés de l’existence
du projet. L’objectif d’information aux acteurs
publics prend alors le pas sur l’objectif d’affinement architectural du projet (chambre de
qualité). A noter que les deux formats peuvent
être complémentaires. Il est déjà arrivé que des
workshop soient organisés après une réunion
de projet pour creuser certaines question.
Il y a ici une modélisation de l’organisation de
l’outil qui doit se clarifier pour le façonner sur
la durée. Le BMA doit être impliqué dans cette
réflexion.

Porteurs
de projet
Porteurs
de projet

URBAN
URBAN

Architectes
Architectes

Pistes de travail
24.
Organiser une réflexion spécifique sur la
réunion de projet (LO)
Le sujet doit être creusé. Il faut partir d’un bilan
de son fonctionnement depuis quelques années.
Urban pourrait organiser une réflexion avec les
acteurs impliqués, et baliser/orienter son fonctionnement pour les années à venir, en dehors
des aléas du COVID. Cette réflexion peut se faire
dans le cadre réglementaire actuel, il s’agit juste
d’adapter les modalités organisationnelles pour
assurer que la réunion de projet réponde bien,
sur la durée, aux objectifs qui ont justifié sa création. Plusieurs points ont été soulevés lors des
échanges avec les acteurs :
- Nécessité d'une continuité des personnes
au sein des organisations autour de la table.
- Nécessité d'une synthèse à la fin de la réunion de projet ; ( "unanime" ou "collégiale").
- Encourager les architectes à travailler avec
différents scénarios au début d'un projet, afin
de construire ensemble la meilleure solution
possible.
25.
Inclusion des experts du jury dans la
réunion de projet (AC)
L'idée serait que certains membres du jury de
concours puissent participer au suivi du projet
pour assurer une cohérence entre les arguments
ayant prévalu à la décision de jury sur le projet
lauréat et les discussions qui se déroulent ensuite
en réunion de projet.
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26.
Inclusion d'experts externes dans la réunion de projet (LE)
Il s’agit ici de proposer à certains acteurs
externes de prendre part à des réunions de projet, pour des projets où
certaines thématiques
Porteurs
URBAN
de projet
sont particulièrement
importantes et complexes.
Il peut être intéressant d’amener un input complémentaire d'une personne spécialisée.
En France, avant la remise d'un permis de
SAU
construire, les architectes
sont conviés à partiBMA
ciper à des workshops thématiques pour peaufiner leur projet. Ces derniers sont obligatoires et
généralement au nombre de 3 ou 4 avant le dépôt
du permis de construire. Sont présents à ces
workshops : le porteur de projet, l'administration
en charge de l'urbanisme de la Ville où se situe le
projet, l'architecte et un expert spécialisé dans la
thématiques liée à l'ordre du jour. Ce type de réunion permet d'aller en profondeur sur certaines
thématiques spécifiques comme la mobilité, le
patrimoine, l'environnement, le programme etc.

IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ CIVILE À
L’ÉTAPE DE LA RÉUNION DE PROJET
Au même titre que l’implication de la société
civile à l’étape de la définition du programme ou
des concours, il est proposé ici de réfléchir à la
façon d’impliquer la société civile à l’étape de la
réunion de projet. Cette réunion est comprise
assez largement comme une réunion technique,
il s’agit donc de trouver le meilleur moyen de
faire remonter des préoccupations du terrain
dans la réflexion. C’est d’autant plus pertinent
qu’à cette étape il y a un projet d’architecture,
qui peut donc donner lieu à des discussions
concrètes.
Pistes de travail
27.
Réunion d'information préalable (RIP)
(LO)
La formalisation de cette réunion dans la procédure type permettrait d’imposer un moment
d’information aux habitants au démarrage
du travail de la réunion de projet. On est par
exemple à l'étape où une équipe d'architectes a
été désignée, une esquisse de projet existe. Les
habitants sont alors informés de l’existence du
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Implication de la société civile dans le réunion de projet

projet, de son état d’avancement, bien avant l’enquête publique.
28.
Workshops participatifs sur le projet
(AC)
L’idée consiste ici à systématiser l’organisation
d’un processus de mise en discussion collective
sur des projets entre la désignation du bureau
d’architectes et le dépôt du PU. Il s’agit donc en
fait d’organiser un processus parallèle aux discussions “techniques” de la réunion de projet,
avec les habitants, et de faire le relais (itération)
entre les deux. Le projet est alors alimenté non
seulement par les préoccupations des personnes
présentes à la réunion de projet mais également
par les remarques et attentes des habitants.
29.
Rapport participatif (LO)
Si ce processus participatif parallèle est organisé
correctement, il devient alors possible de formaliser un rapport participatif de cette étape, qui
peut être un document à ajouter aux documents
remis aux membres de la commission de concertation.

VISITATIE

E. Fonction du BMA
et son équipe
?
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La réflexion collective qui a été menée visait
les outils proposés
par l’équipe du BMA, mais visait également l’équipe elle-même : composition, fonctionnement, rapport aux acteurs, etc. Remise dans son
contexte historique on voit qu’une équipe d’une quinzaine de personnes constitue une bonne évolution.
Pour Kristiaan Borret lui même l’idée n’est pas de grandir beaucoup plus que ça, de rester une petite
équipe mobile, proactive et efficace, traits caractéristiques largement soulignés par les participants aux
moments d’échanges. Certaines questions ont cependant été posées sur la quantité des projets suivis au
regard des objectifs de qualité architecturale, sur les profils de compétence en interne, et sur la répartition des tâches entre acteurs régionaux. C’est sur ces éléments qu’il semble que le BMA pourrait agir.

QUOTE : " il y a aujourd'hui un choix à faire parmis les actions de l'équipe pour privilégier celles qui nous
permettront d'atteindre l'objectif d'élever encore le niveau de qualité architecturale des projets" (Team
BMA)

CityTools - AWB
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RENFORCER L'ÉQUIPE DU BMA
L’enjeu vise ici le renfort de l’équipe sur certaines compétences qui sont apparues comme
faibles ou manquantes au sein de l’équipe
(notamment : juridique, montage de projet,
paysage, environnement, sociologie). L’idée qui
a émergé des discussions, avec l’équipe BMA
elle-même, alimentée par les structures de qualité architecturale notamment en Flandre, c’est
de voir comment ce renfort pourrait éventuellement se faire par des échanges, une meilleure
collaboration avec les administrations, ou des
apports externes ponctuels. Un exemple : sur la
compétence juridique, il est apparu inutile que
le BMA ait son propre juriste, à partir du moment
où la cellule juridique de Perspective ou un
juriste externe peuvent amener la compétence.
Pistes de travail
30.
Échanges de fonctionnaires entre administrations : "vis ma vie de ..." (LO)
L'idée est ici de créer des échanges ponctuels de
fonctionnaires entre administrations bruxelloises afin que chacun prenne connaissance de la
manière de travailler des autres ("vis ma vie de
..."). Cela permettrait d'enrichir les expériences
de chacun, faciliter la compréhension des dynamiques d'acteurs et l'établissement d'un dialogue
commun.
31.
Stages (LO)
Le but ici serait que certains membres de l'équipe
BMA partent en stage ailleurs en Belgique ou
à l'étranger pour connaitre le fonctionnement
d'autres administrations.Le BMA pourrait ainsi

apprendre activement d'autres contextes concernant des procédures ou des outils alternatifs.
De cette manière, le BMA et son équipe sont
eux-mêmes sensibilisés aux bonnes pratiques. En
organisant ce regard extérieur de manière structurelle plutôt que ponctuelle, ces stages peuvent
contribuer à affiner ou à aiguiser les procédures
et les outils de BMA.
32.
Experts externes thématiques (LE)
Comme expliqué plus haut, l'équipe du BMA n'a
pas vocation à s'étendre beaucoup plus. Le fait
d'appeler des experts externes de façon ponctuelle pour compléter l'équipe pourrait donc être
une solution efficace lorsque le BMA doit aborder des questions spécifiques et complexes. Un
"parrain/marraine" au sein de l'équipe BMA pourrait être désigné(e) pour suivre de façon plus
appronfondie le travail de l'expert en question
pour garder les savoirs une fois l’expert parti.
33.
Régisseur thématique (LO?)
Idem que le précédent, mais dans une logique
moins ponctuelle, dans une posture de “chef de
projet” sur une thématique (ex: Regisseur leefbuurt vlaams bwmstr). Un expert externe est
invité à suivre et encadrer un processus de projet.
34.
Klankbord (LI + AC)
La mise en place d'un klankbordgroep (comité
d'experts techniques) permettrait également,
sans compléter l'équipe en interne, de mobiliser
un certain nombre de compétences ponctuelles
(conseil, orientations), permettant de renforcer
l'équipe de l'extérieur.

Stages
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VISITATIE

ACCOMPAGNEMENT À GÉOMÉTRIE
VARIABLE

37.
Evaluation de l'impact des avis (LE)
Le Vlaamsbouwmeester devait également auparavant fournir un avis pour les projets de plus
de 10.000m2. Après plusieurs années le Vlaams
Bouwmeester et son équipe ont évalué l'impact
de ces avis sur les projets. Ils se sont rendus
compte que ces avis n'apportaient pas plus de
qualité aux projets. Par conséquent, ils ne rédigent plus d'avis.
Le même type d'évaluation pourrait s'opérer à
Bruxelles pour les avis que le BMA doit remettre
pour les projets de plus de 5000m2.

L'idée ici est de prendre acte du fait que l'accompagnement réalisé par le BMA varie fort
en fonction des acteurs accompagnés, parfois
très outillés, parfois beaucoup moins. Dans certains cas il peut être utile de décliner les outils
en fonction de l’interlocuteur accompagné. Cet
accompagnement à géométrie variable doit
également permettre à l'équipe de gagner du
temps et de se concentrer sur certaines missions ou projets où l'impact peut être plus grand.

CLARIFIER LE RAPPORT ENTRE LES
ACTEURS URBAINS RÉGIONAUX : UN
BESOIN DE TRANSVERSALITE

Pistes de travail
35.
Faire des choix dans les projets suivi :
"Label BMA" (LI + AC)
La logique d'un "Label BMA" consiste à construire
une collaboration fructueuse entre le BMA et un
maître d'ouvrage. Le temps et l'accompagnement
du BMA seraient donc concentrés sur des projets
qui rentrent dans la philosophie de travail du
BMA. Il y a donc une logique de choix de projets
suivis pour l'équipe, en concentrant son travail
sur des projets qui présentent un caractère de
reproductibilité, une dimension stratégique ou
symbolique.

C’est un point qui a été beaucoup été commenté
lors des ateliers : améliorer la répartition du
travail entre les grands acteurs urbains régionaux. Qui fait quoi? Pour ce qui est du BMA, le
point dépend de la définition du rôle du BMA
par le gouvernement en début de mandat,
ainsi que de la note d’intention de chaque BMA
dans sa candidature. Dans le mandat actuel, il
s’agit de clarifier les rôles sur certains points où
les recouvrements entraînent des frictions. Il
semble qu’une stratégie assez simple pourrait
viser la mise en place d’outils/moments amenant une certaine horizontalité dans un système
très vertical.

36.
Externaliser certaines mission (LI)
Dans l'idée de "gagner du temps" l'équipe pourrait
procéder à une externalisation de certaines de
ses missions. Il s'agit par exemple de la réalisation
des Fact sheets.
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CERCLE QUALITE

Klankbord tel que proposé dans la note d'intention de Kristiaan Borret pour son 2e mandat
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Pistes de travail
38.
Klankbord (LI + AC)
L'idée est de confier à un Klankbord (comité d'experts techniques), en fin de mandat, la tâche de
proposer au gouvernement un avis sur des lignes
directrices pour le cadrage du rôle du prochain
BMA et son positionnement parmis les acteurs
bruxellois. Ceci permet à la réflexion sur le prochain mandat de se faire de manière plus ouverte.
39.
Réunions transversales (LO )
Le BMA a une position plus neutre par rapport à
l'ensemble des acteurs urbains. Il pourrait ainsi
servir de lien entre acteurs, jouer un rôle de facilitateur là où il est utile de créer des moments ou
lieux de coordination. Ces moments pourraient
prendre la forme de réunions horizontales ou
transversales de coordination entre acteurs sur
certains quartiers ou certains sujets (rues scolaires, plans canopées, etc).
e
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Réunion transversale sur
les rues scolaires

Réunions transversales

40.
Systématiser des "Equipes opérationnelles"
Dans la même idée d'améliorer la collaboration
entre acteurs régionaux, il pourrait être intéressant de systématiser la mise en place d'équipes
opérationnelles composées de plusieurs acteurs
administratifs, et chargées, pour un quartier ou
une thématique de construire une vision et la
mettre en oeuvre très concrètement. L'équipe
canal sert ici de cadre de référence, et pourrait
être élargie à d'autres thèmes ou quartiers
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ASSURER UNE BONNE TRANSPARENCE DU TRAVAIL DU BMA
La transparence a également été un enjeu
important soulevé lors des ateliers. Dans le
fonctionnement « quotidien » de l’équipe, cela
passe par la formalisation désormais annuelle
d’un rapport d’activité. Il est important et normal
que le BMA puisse rendre compte de son travail.
Cette transparence doit également permettre
de contribuer à la bonne compréhension du travail du BMA auprès des acteurs concernés ou
du grand public, et rassurer sur la bonne mise
en œuvre des outils. Elle a donc également une
vocation communicationnelle qu’il ne faut pas
négliger. Une adaptation du site web du BMA
pourrait contribuer à répondre à cet enjeu.
Pistes de travail
41.
Bilan régulier / rapport d'activité (LI)
Le BMA réalise depuis 2020 un rapport d’activité
annuel. Celui-ci inclut un inventaire du travail
réalisé durant l'année, ainsi qu'une lecture critique des projets et processus suivis, des outils
mis en oeuvre. Il pourrait aussi être l'occasion de
prendre de la hauteur, et d'organiser des sessions
de réflexions (voir "lessons learned").
42.
Bilan de fin de mandat (LO)
Au delà du rapport d’activité annuel, qui est
maintenant institué clairement en fin de chaque
année, l’idée est ici de proposer la réalisation
d’un rapport de bilan en fin de mandat, permettant de donner un regard plus global sur l'apport
de l'exercice de la fonction durant 5 ans (cfr Olivier Bastin l’avait fait sous forme d’une exposition et d’une publication).
43.
Révision du site du BMA (AC)
Pour illustrer mieux les outils, leur mise en
œuvre, les décisions de sélection, et les projets
qui font l’actualité. A nouveau, il y a ici un double
objectif: de transparence et de communication.

VISITATIE
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Cette thématique vise la
question de notre
rapport collectif à l'architecture de qualité. La fonction
de
BMA a été créée pour élever le niveau de la qualité spatiale à Bruxelles. Mais qui la définit ? Comment ?
Avec quelle capacité d’évolution ? Lors des ateliers avec les acteurs bruxellois, la qualité architecturale
a pu être considérée dans sa dimension objectivable, se concrétisant sur des critères qui peuvent être
énoncés dans de grandes lignes directrices au niveau régional (ambitions régionales sur la qualité spatiale) ou déclinée au niveau de chaque projet, devenant alors des critères d’attribution dans un cahier des
charges.
Cela touche également la question plus large de la culture architecturale. Construire un vocabulaire
commun. Avec l’idée que progressivement la sensibilité à la qualité spatiale soit de plus en plus forte,
chez les acteurs qui « font la ville » tout comme chez le grand public. C’est un horizon rêvé pour tout
bouwmeester, une des raisons d’être de l’existence de la fonction. Sur ces questions le BMA seul ne peut
prendre en charge cette tâche, il faut une coordination d’acteurs et d’efforts.

QUOTE : « Il est indispensable de construire un vocabulaire commun, une culture commune de l'architecture» (brainstorming day – atelier « culture architecturale »)
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CONTRIBUER À FIXER DES AMBITIONS DE QUALITÉ SPATIALE À
L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Il s’agit ici de définir ce qui fait la qualité architecturale à Bruxelles, de manière globale à
l’échelle de la région : définir une ambition,
expliciter sur quels thèmes il est essentiel de
travailler. La façon de les aborder. Ce travail se
fera évidemment avec les autres acteurs régionaux (Perspective, Urban). Chaque nouveau
bouwmeester donnera des impulsions dans sa
candidature et puis dans sa note d’intention.
Mais celle-ci doit également pouvoir être exprimée, communiquée et renouvelée durant le
mandat.
Pistes de travail
44.
Étude de définition de la qualité spatiale
(LE)
Il serait intéressant que la qualité architecturale
se définisse de façon collective. A l'image de la
réforme Good Living du RRU, un groupe d'experts réfléchirait collectivement aux ambitions.
Cette étude donnerait lieu à un rapport rendu
public. La Région pourrait s'inspirer de ce processus: définir un cadrage qui pourrait se traduire
dans les différents plans réglementaires ou stratégiques.
45.
Organiser des voyages d'étude (LO)
Pour créer de la qualité, il est nécessaire de
s'inspirer de bons exemples, de voir ce qui se
fait ailleurs. L'organisation de voyages d'étude
entre maîtres d'ouvrages, publics et privés, permettrait de créer un vocabulaire commun, un
espace de dialogue autour de projets de qualité.
Les "voyages quartiers durables" organisés par
Bruxelles environnement jusqu'en 2014 étaient
une occasion unique, en quelques jours, de réunir
l'ensemble des acteurs (MO publics et privés,
administrations, politiques) pour découvrir des
bonnes pratiques. Cela a contribué largement à
la formalisation d'ambitions environnementales
fortes portées par le secteur.
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METTRE EN PLACE UN PROCESSUS
PERMANENT DE RÉFLEXION COLLECTIVE SUR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE
L’enjeu ici est de mettre en place un cadre permettant un renouvellement de la définition de la
qualité architecturale. Un cadre qui peut prendre
sa source dans une évaluation du travail réalisé
durant le mandat, ou dans les témoignages d’acteurs mobilisés : maîtres d’ouvrages publics ou
privés, administrations diverses, société civile,
etc. Il s’agit donc de donner la parole aux acteurs
et « apprendre en agissant ».
Pistes de travail
46.
Klankbord: un cercle de qualité (LI + AC)
Le Klankbord, comité d'experts techniques, ou
cercle de qualité, est un outil évoqué dans la
note d'intention de Kristiaan Borret pour son
2e mandat. Il peut prendre des formes variées.
Chez le Vlaamsbouwmeester il s'agit par exemple
d'un groupe d'experts se réunissant tous les deux
mois, et amenant un regard extérieur sur la fonction. Ici il s'agit en quelques sortes de prolonger la
dynamique de la "Visitatie", moment de réflexion
collective, pour alimenter "en continu" le débat
sur la qualité architecturale, en mobilisant une
diversité d'acteurs, experts dans leurs domaines,
et permettre à l'équipe de BMA d'avoir un regard
extérieur, une prise de hauteur. La définition de
la qualité architecturale peut donc se renouveler
par ce biais.

VISITATIE

BALISER LE TRAVAIL DU BMA SUIVANT EN FIN DE MANDAT
Cet enjeu vise à rassembler en fin de mandat
les réflexions des différents acteurs sur la définition de la qualité architecturale. Ce travail
doit permettre aux candidats au poste pour le
mandat suivant d’avoir des balises sur l’état de
la réflexion, afin de calibrer au mieux leur projet
pour la fonction.
Pistes de travail
47.
Klankbord (LI + AC)
L'idée est de confier au Klankbordgroep, en fin de
mandat, la tâche de proposer au gouvernement
des lignes directrices pour le cadrage des grands
thèmes à traîter par le prochain BMA. Ceci
permet à la réflexion sur le prochain mandat de
se faire de manière plus ouverte. L’équipe BMA
elle-même pourrait être impliquée.

SENSIBILISER ET FORMER LES
MAÎTRES D'OUVRAGE ET LES POUVOIRS PUBLICS DANS LEUR PRATIQUE DE L’ARCHITECTURE
L’enjeu vise ici la mise en place d’outils d’accompagnement « indirects » qui permettent d’élargir
le spectre d’influence des bonnes pratiques
du BMA, au-delà du travail « direct » réalisé par
l’équipe. On sait qu’il y a plus de 5000 demandes
de permis d’urbanisme par an à Bruxelles. Et
qu’il y a là un énorme enjeu de qualité. L’amélioration d’une culture architecturale doit

accentuer l’importance accordée à la qualité
architecturale dans tous les projets à Bruxelles.
Le BMA peut donc contribuer concrètement à
proposer des outils en ce sens.
Pistes de travail
48.
Guide pratique des bonnes procédures
(LE)
A l'image des outils mis en place par la Cellule
architecture de la Communauté française, il
s'agit ici de rassembler des infos claires sur les
types de procédures à privilégier en fonction des
types de projets. Et les lier ensuite avec les cahier
des charges type (voir par ailleurs), diffusée largement au sein des communes et des secteurs
pertinents. Cela permet évidemment un accompagnement indirect que des maîtres d'ouvrage
peuvent utiliser pour façonner leurs processus
de projet.
49.
Diffuser les cahier des charges et
clauses type (LE + AC)
Le site actuel du BMA rend accessible un certain
nombre de cahier des charges type en fonction
des procédures. Pourtant le constat soulevé lors
des ateliers est que de très nombreux cahiers des
charges sont encore de très mauvaise qualité. Il
pourrait être utile d'assurer la bonne diffusion
de ces documents auprès des maîtres d'ouvrage
potentiels, via une campagne de communication
spécifique.

Guide des bonnes pratiques en Wallonie
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50.
Lessons learned (AC)
Chaque projet ou groupe de projets constitue
une expérience, un processus différent. Une centralisation des différentes "leçons", positives ou
négatives permettrait d'améliorer les processus
de projet suivants. Cela nécessite la mise en place
de moments de prise de hauteur, de mise en lien
entre projets. Le rapport d'activités annuel pourrait être un moment pour procéder à ce travail,
sous forme d'ateliers de réflexion avec d'autres
acteurs (Urban, Perspective, communes, etc).
51.
Prix de la maîtrise d'ouvrage (AC)
Il s'agit ici de formaliser une mise en valeur des
acteurs ayant piloté un processus ayant réellement produit de la qualité architecturale. Le
focus est bien ici la maîtrise d'ouvrage, et pas
forcément la qualité d'une production architecturale. Un prix de ce type est décerné par la
Communauté française. Il pourrait également
être intéressant de prévoir une catégorie "maîtrise d'ouvrage" dans le Brussels architecture
prize.
52.
Formations à la maîtrise d'ouvrage
La diffusion d'une culture architecturale commune passe par des outils et procédures communes, qui peuvent faire l'objet de formations.
Les maîtres d'ouvrages ne sont pas toujours
suffisamment armés pour appréhender les complexités d'un processus de projet. Il pourrait donc
être intéressant de généraliser l'organisation
de formations spécifiques à destinations des
fonctionnaires des communes, SISP, ou autres
maîtres d'ouvrages potentiels. Des formations de
ce type avaient été dispensées spécifiquement
sur les espaces publics dans le cadre de la mission Pyblik. De nouvelles formations sont lancées
aujourd'hui par Urban.

SENSIBILISER LES BRUXELLOIS À LA
CULTURE ARCHITECTURALE
L’enjeu, pointé par de nombreux acteurs lors
des ateliers, vise la nécessité de renforcer le
contexte culturel au sens large sur les questions architecturales. Donner la possibilité aux
bruxellois d’être mieux informés, d’avoir accès
à une offre culturelle sur l’architecture et donc
globalement être plus souvent en contact avec
des questions architecturales et urbaines, dans
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les quartiers, dans les institutions culturelles,
dans les médias. Une question a été posée lors
des ateliers : est ce au BMA de s’impliquer sur
le sujet? Ou bien cela relève-t-il d’une politique
plus culturelle ?
Pistes de travail
53.
Renforcer le rôle du CIVA? (LE)
Serait il envisageable qu'au delà de ses missions
culturelles et de recherche le CIVA puisse également prendre un rôle pour répondre à cet enjeu?
Devenir plus qu'aujourd'hui un espace permanent
de dialogue entre citoyens et professionnels de la
ville dans une logique d'éducation permanente:
point de référence sur l'actualité urbaine et
architecturale bruxelloise, espace de débat et de
réflexion, expositions, publications, etc.
54.
Département participation (LO)
Perspective a lancé une initiative visant à créer
une cellule participation. Cette nouvelle mission
pourra certainement jouer un rôle dans la relation entre les bruxellois et les questions urbaines.
Cela peut se concrétiser projet par projet (voir
"implication citoyenne"), mais aussi plus globalement sur des moments plus globaux d'échanges
et de réflexion sur la question architecturale.
55.
Brussels architecture prize (AC)
L'organisation par Urban et A+ de la première
édition du Brussels architecture prize démontre
l'utilité de ce genre d'événement pour valoriser
la scène architecturale bruxelloise et sensibiliser
les bruxellois à l'architecture. L'initiative a pour
ambition de devenir un rendez vous biannuel, ce
qui nous semble très pertinent.
56.
Archiweek (AC)
Dans la même logique que la mobilisation du
CIVA ou l'organisation du Brussels architecture
prize, le fait d'instituer depuis trois éditions
maintenant une véritable "semaine de l'architecture" contribue grandement à recréer un lien
entre les bruxellois et l'architecture. Cette initiative pourrait se voir pérénisée et renforcée en
termes de visibilité auprès du grand public.
57.
Faire la fête ! (LO)
Il nous semble important d'inscrire l'architecture dans un calendrier d'événements, culturels
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et festifs. Créer des moments festifs autour de
l’architecture permet de recréer un lien entre les
acteurs, des moments d'échange, de rencontre, et
d'animation de la scène architecturale. Des initiatives en ce sens ont déjà été prises, notamment
au départ d'Urban: Archiweek, Brussels architecture prize. Ceux-ci pourraient évoluer à l'avenir
et se voir étoffés par d'autres moments le reste de
l'année.

UTILISER LES OUTILS DU BMA POUR
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Sans préjuger de la mise en place de lieux et
outils plus structurels, il est intéressant de voir
comment les outils actuels du BMA peuvent
être éventuellement mobilisés pour contribuer
à sensibiliser les bruxellois aux enjeux architecturaux. Les actions mentionnées ici remplissent
en fait un double enjeu: stimuler la culture architecturale auprès du grand public, et insérer les
citoyens de manière plus structurelle dans les
processus de projet.
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Pistes de travail
58.
Open porte (LI)
Sur base de l'initiative déjà organisée par l'actuelle équipe, l'événement "open porte" permet
au public de rentrer dans le quotidien du travail
de l'équipe du BMA. Cette initiative coche beaucoup de cases par rapport aux enjeux: information sur ce que fait le BMA, transparence,
sensibilisation aux enjeux architecturaux. Elle
pourrait être systématisée annuellement et devenir un moment de contact entre le BMA et les
bruxellois.
59.
Site visits avec des habitants (AC)
L'idée ici est de permettre à des habitants de
participer aux visites de site avant la remise des
offres. Cette visite devient quasi systématique
dans les projets suivis par le BMA. Ouvrir la possibilité à des habitants de participer à ces visites
a plusieurs avantages: impliquer les habitants
dans le processus, leur permettre de comprendre
les contraintes liées au projet, et aussi créer un
moment de contact entre les habitants présents
et les équipes de projet candidates.
60.
Jury ouverts (LI + AC)
Il s'agit ici de creuser les pistes déjà testées de
« jury ouverts », autrement dit des jury où des
citoyens sont présents comme observateurs.
Cette participation pourrait être organisée sur
inscription, avec un rôle d'observateur. Elle a
l'avantage de permettre aux citoyens de comprendre les paramètres d'une décision de désignation, les arguments qui ont joué, et de faire le
relais vers le reste du quartier.
Concours

BMA

SAU

Think-Tank

61.
Expositions de projets (AC)
Une manière d'impliquer les citoyens dans le
processus serait d'organiser, lorsque le maître
d'ouvrage est d'accord, des expositions publiques
Groupe
de suivi
pour présenter
les projets
retenus et non retenus. Ce type d'événements pourrait être organisé
pour certains projets emblématiques et permettrait aux experts et non experts de comprendre
les raisons pour lesquelles un jury a retenu tel
Comité d’Art
Pomotion culturelle
ou
tel projet. En fonction du format
cet événeespace public
ment peut devenir quasiment une formation aux
enjeux de l'architecture
pour les participants, via
CERCLE QUALITE
une rencontre avec les maîtres d'ouvrages et le
concepteur désigné. A noter que ce type d'expo-
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sition a déjà eu lieu pour le concours Kanal Pompidou, ou CityGate II.

VALORISATION DE LA SCENE ARCHITECTURALE LOCALE

62.
Fact Sheet: mobiliser la matière produite
lors d'un concours (LO + AC)
L'implémentation des Fact Sheet a fortement
renforcé l'information sur les procédures de
concours. Avant cela on avait souvent uniquement l'image du gagnant. Ici l'avantage est d'avoir
au moins une image des projets non sélectionnés.
On a donc une vue d'ensemble sur les projets
retenus et non retenus. Même si une infime partie de la matière produite lors d'un concours est
réellement utilisée. L'idée ici , quand le maître
d'ouvrage le permet, est de valoriser cette
matière comme base à une communicatoin plus
large vis à vis des habitants. Une réflexion sur le
format de la Factsheet pourrait donc être réalisée afin de l'étoffer et la rendre plus accessible
aux citoyens.

L'idée est ici que la valorisation de la scène
architecturale locale participe à une émulation
positive auprès du grand public. Le fait d'avoir
une scène architecturale locale vivante peut
être source de fierté et d'appropriation par les
bruxellois.

63.
Révision du site du BMA (AC)
Pour permettre d'accompagner la réorientation
des outils vers les citoyens il pourrait être intéressant d'adapter ponctuellement la page web,
éventuellement avec une page "actualité" où l'on
retrouverait les informations sur les site visits,
les jury ouverts, les expositions de projets, etc. La
page du BMA deviendrait encore plus le lieu où
l'actualité architecturale bruxelloise (quels projets sont en cours de développement) se trouve
exposée de manière claire et compréhensible
pour tous.
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64.
Scouting universités (AC)
Nous proposons ici la formalisation d'une relation plus structurelle entre l'équipe BMA et le
monde académique bruxellois lié à l'architecture
et l'urbanisme: universités, hautes écoles, etc.
L'objectif est double: dans un sens, faire connaître
la fonction aux étudiants et la situer dans le
champs des acteurs bruxellois liés à l'architecture et l'urbanisme. Et dans l'autre sens, permettre à l'équipe BMA d'être plus directement en
contact avec le milieu académique: professeurs,
jeunes étudiants prometteurs, chercheurs, etc.
65.
Marché jeunes bureaux (LO)
Pour certaines missions il pourrait être intéressant d'envisager des sélections orientées spécifiquement vers de jeunes bureaux. Ce type de
marché est utilisé en Flandre pour certains types
de missions, où les maîtres d'ouvrages acceptent
de travailler avec des équipes ayant peu de références.
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Jury ouvert
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Le thème
vise ici à sortirconcours
la réflexion architecturale d’un débat d’experts et l’amener
dans le débat
public.
Comme le dit très bien Olivier Bastin “ Le débat architectural doit être un débat public”. Cette ambition
doit permettre à terme de réconcilier quelque peu les bruxellois avec l’urbanisme et l’architecture. Des
citoyens mieux informés et qui peuvent participer pleinement aux discussions sur la ville. Outre les
actions plus générales à mener avec la société civile sur le renforcement d’une culture architecturale
(voir thème « culture architecturale »), il s’agit aussi de faire le travail projet par projet, en ouvrant mieux
le processus aux citoyens, aux différentes étapes de son développement. A nouveau le débat dépasse la
fonction BMA mais celui-ci a un rôle à jouer, en participant à la réflexion sur l’adaptation nécessaire du
processus, mais aussi en réfléchissant à l’adaptation de ses propres outils.

QUOTE : “ Le débat architectural doit être un débat public” (Olivier Bastin)
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ENGAGER LES CITOYENS DANS LES
PROCESSUS DE PROJETS URBAINS
De nombreuses idées ont été évoquées par
les participants pour inclure la société civile
et les citoyens en général dans les processus
de projet, aux différentes étapes de son développement : étape de préparation, concours,
affinement d’un projet d’architecture, c’est un
véritable trajet participatif qu’il conviendrait
de mettre en place, en parallèle aux étapes de
développement classique d’un projet. Un processus itératif se met en place.
Pistes de travail
66.
Département participation (LO)
Perspective a lancé une initiative visant à créer
une cellule participation. Cette nouvelle mission
pourra certainement jouer un rôle dans la relation entre les bruxellois et les questions urbaines.
Cela peut se concrétiser projet par projet, mais
aussi plus globalement sur des moments plus
globaux d'échanges et de réflexion sur la question
architecturale (voir thème "culture architecturale").
67.
Workshops participatifs sur le programme (LO)
Ce type de workshop est réellement pertinent
lorsqu'il arrive tôt dans le processus. L’idée est
d’échanger avec la société civile et les habitants
sur les balises qui sont proposées pour un projet,
par exemple durant une mission de programmation. L'exemple des Contrats de quartier est
ici assez intéressant. Au travers de workshops
participatifs, les attentes des habitants et de la
société civile sur le programme sont identifiées
et permettent d'orienter les étapes suivantes du
projet. Il s'agit en quelques sortes d'instaurer un
processus parallèle aux discussions techniques
liées à la recherche par le projet et les "project
lines" et de faire l'itération entre les deux.
68.
Workshops participatifs sur les projets
(LO)
L’idée consiste ici à systématiser l’organisation
d’une mise en discussion collective sur des projets entre la désignation du bureau d’architectes
et le dépôt du PU. Il s’agit donc en fait d’organiser
un processus parallèle aux discussions tech-
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niques de la réunion de projet, avec les habitants,
et de faire le relais (itération) entre les deux. Le
projet est alors alimenté non seulement par les
préoccupations des personnes présentes à la RP,
mais également par les remarques et attentes des
habitants.
69.
Rapport participatif dans l'instruction
d'un Permis (AC)
Une fois le trajet participatif formalisé à ces différentes étapes il devient possible de rédiger un
rapport participatif, qui peut être un document
à ajouter aux documents remis aux membres de
la commission de concertation. De cette façon
la voix des habitant se trouve représentée clairement dans les documents mis à l'instruction,
au même titre qu'un avis BMA ou d'autres documents.
70.
Implication citoyenne comme critère
pour les concours (AC)
La bonne implication des citoyens est facilitée
lorsque lorsque les interlocuteurs dans un processus ont une expertise sur le sujet ou ont une
approche plus collective de l'arhitecture et de
l'urbanisme. Pour ce qui est des bureaux d'études
ou des Maîtres d'ouvrages (publics comme privés), c'est parfois compliqué d'entrer dans une
dynamique réellement collective. Il semblerait
donc intéressant, surtout pour les missions où
cette dimension est cruciale, de prévoir des critères spécifiques à cette dimension dans les compétences requises pour la sélection d'une équipe.
Cela permettrait de faire évoluer les pratiques
sur le sujet, en internalisant progressivement
des compétences en matière de co-conception, de dialogue et d'échange sur les projets, au
sein même des bureaux d'études. Et amener les
maîtres d'ouvrage à voir la participation comme
une plus value indispensable dans le processus
d'élaboration d'un projet.
71.
Créer un réseau de connaissance et de
bonnes pratiques (LO)
Le contexte bruxellois est en réalité très riche
sur le volet "participatif ". Beaucoup d'acteurs
publics montent des processus innovants, et systématisent la prise de contact avec les citoyens
sur des questions urbaines. C'est évidemment le
cas également à l'étranger. Il manque cependant
un centre de connaissance qui pourrait recenser
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les initiatives et les rendre publiques. Une mise
en réseau serait donc utile, à nouveau dans l'idée
de valoriser les "bons élèves" et de permettre de
tirer tout le monde vers le haut.
72.
"Wijkregisseur" (LO)
Il est apparu dans les discussions qu’il manquait
actuellement un acteur pour faire le lien avec la
société civile dans l’alimentation de la réflexion
sur la qualité architecturale et urbaine. Une
piste (issue de l'expérience gantoise) serait de
formaliser un poste de "régisseur de quartier". Un
opérateur présent dans un quartier, qui connaît
les associations de terrain et les complexités du
tissu social, et qui peut servir de relais. Vers le
haut pour faire remonter des attentes et accompagner des études participatives. Et vers le bas
pour informer les habitants et acteurs locaux
sur les plans, schémas, contraintes, état d'avancement des projets. Ce type d'acteur existe déjà
plus ou moins dans les CQD. Les chefs de projet
"socio-économique" sont des fonctionnaires des
communes et ont un rôle de relais vis à vis du
tissu associatif dans la mise en oeuvre des programmes de CQD.
CityTools - AWB

73.
Maison du projet (LO)
Il s'agit ici de créer un lieu physique servant
de relais entre les porteurs d'un projet et les
citoyens. Lieu d'information, permanences,
échange avec la maîtrise d'ouvrage, avec les
auteurs de projet, lieu de débat, ces espaces
peuvent servir de trait d'union entre les acteurs
et de centre névralgique des échanges et
réflexions sur un projet. A nouveau, ce type de
lieu existe déjà à Bruxelles, notamment dans les
Contrats de quartier, des "antennes de quartier"
sont de plus en plus systématiques, durant la
période de formalisation du dossier de base, mais
de plus en plus également durant toute la durée
du CQD, avec une programmation de plus en plus
étoffée, faisant de ces antennes de véritables maisons de quartier temporaires.
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ORIENTER LES OUTILS ACTUELS DU
BMA POUR AMÉLIORER L’IMPLICATION CITOYENNE

prendre les paramètres d'une décision de désignation, les arguments qui ont joué, et de faire le
relais vers le reste du quartier.

Au-delà d’une adaptation nécessaire de la
manière d’organiser les étapes d’un projet, le
BMA peut essayer d’adapter ses propres outils
pour les orienter vers la société civile et impliquer les citoyens. Les avantages sont nombreux
: non seulement cela permet une meilleure
information aux habitants, assure une bonne
transparence des processus et évite les mauvaises compréhensions, mais cela alimente
également la culture architecturale en général.
Les actions mentionnées ici remplissent donc
plusieurs objectifs.

77.
Expositions de projets (AC)
Une manière d'impliquer les citoyens dans le
processus serait d'organiser, lorsque le maître
d'ouvrage est d'accord, des expositions publiques
pour présenter les projets retenus et non retenus.
Ce type d'événements pourraient être organisés
pour certains projets emblématiques et permettrait aux experts et non experts de comprendre
les raisons pour lesquelles un jury a retenu tel
ou tel projet. En fonction du format cet événement peut devenir quasiment une formation aux
enjeux de l'architecture pour les participants, via
une rencontre avec les maîtres d'ouvrages et le
concepteur désigné. A noter que ce type d'exposition a déjà eu lieu pour le concours Kanal-Pompidou et CityGate II.

Pistes de travail
74.
Open porte (LI + AC)
Sur base de l'initiative déjà organisée par l'actuelle équipe, l'événement "open porte" permet
au public de rentrer dans le quotidien du travail
de l'équipe du BMA. Cette initiative coche beaucoup de cases par rapport aux enjeux: information sur ce que fait le BMA, transparence,
sensibilisation aux enjeux architecturaux. Elle
pourrait être systématisée annuellement et devenir un moment de contact entre le BMA et les
bruxellois.
75.
Site visits avec des habitants (AC)
L'idée ici est de permettre à des habitants de
participer aux visites de site avant la remise des
offres. Cette visite devient quasi systématique
dans les projets suivis par le BMA. Ouvrir la possibilité à des habitants de participer à ces visites
a plusieurs avantages: impliquer les habitants
dans le processus, leur permettre de comprendre
les contraintes liées au projet, et aussi créer un
moment de contact entre les habitants présents
et les équipes de projet candidates.
76.
Jury ouverts (LI + AC)
Il s'agit ici de creuser les pistes déjà testées de
« jury ouverts », autrement dit des jury où des
citoyens sont présents comme observateurs.
Cette participation pourrait être organisée sur
inscription, avec un rôle d'observateur. Elle a
l'avantage de permettre aux citoyens de com-
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78.
Fact Sheet: mobiliser la matière produite
lors d'un concours (LO?)
L'implémentation des Fact Sheet a fortement
renforcé l'information sur les procédures de
concours. Avant cela on avait souvent uniquement l'image du gagnant. Ici l'avantage est d'avoir
au moins une image des projets non sélectionnés.
On a donc une vue d'ensemble sur les projets
retenus et non retenus. Même si une infime partie de la matière produite lors d'un concours est
réellement utilisée. L'idée ici , quand le maître
d'ouvrage le permet, est de valoriser cette
matière comme base à une communicatoin plus
large vis à vis des habitants. Une réflexion sur
le format des Fact sheets pourrait être réalisée
afin de l'étoffer et la rendre plus accessible aux
citoyens.
79.
Révision du site du BMA (AC)
Pour permettre d'accompagner la réorientation
des outils vers les citoyens il pourrait être intéressant d'adapter ponctuellement la page web,
éventuellement avec une page "actualité" où l'on
retrouverait les informations sur les site visits,
les jury ouverts, les expositions de projets, etc. La
page du BMA deviendrait encore plus le lieu où
l'actualité architecturale bruxelloise (quels projets sont en cours de développement) se trouve
exposée de manière claire et compréhensible
pour tous.
VISITATIE

2e

4e
1er

1

2

3

4

1
1

2

3

2

3

4

4

3e

1

2

3

4

Exposition des projets lauréats et non retenus

CityTools - AWB

115

116

VISITATIE

P117
VI - Aanbevelingen voor de
werking van BMA
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Het team BMA
als motor voor
ruimtelijke
kwaliteit in
Brussel
In dit laatste hoofdstuk schuiven we vier
strategische doelstellingen naar voor. Deze doelstellingen zijn zowel gericht op het verder
verdiepen en verbreden van de werking van het
huidige team BMA, als op de verdere uitbouw van
dit mandaat op de langere termijn.
Het team BMA heeft als kernopdracht om in het
Brusselse Gewest bij te dragen aan de verbetering
van de architecturale en stedenbouwkundige
kwaliteit. In eerste instantie draagt het team BMA
hier zelf rechtstreeks aan bij, door actief in te
zetten op kwaliteitsbegeleiding. Daarnaast speelt
het team BMA een sleutelrol bij het mee scheppen
van de voorwaarden om de ruimtelijke kwaliteit
van Brussel op een hoger niveau te tillen.
Ruimtelijke kwaliteit komt niet vanzelf tot stand,
maar vraagt veel zorg en aandacht. Bovendien
opereert het team BMA hier in het veel ruimere
en complexe Brusselse werkveld. Daarom hebben
we in deze visitatie ruime aandacht besteed aan
de samenwerking van het team BMA met de vele
partijen die actief zijn in het Brusselse werkveld.
De wederzijdse afhankelijkheidsrelaties zijn groot.
Het werk van de BMA bestaat bij gratie van de
samenwerking met publieke en private bouwheren, diverse overheidsdiensten, beleidsmakers,
ontwerpers, middenveldorganisaties, en andere
stakeholders.
Tijdens de afgelopen drie mandaten, en onder de
twee bouwmeesters is er hard getimmerd aan
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de ontwikkeling van de werking van BMA, in het
bijzonder wat betreft de inzet van procedures en
werkwijzen in functie van kwaliteitsbegeleiding.
Dit vormt het fundament of de kernwerking van
de BMA die na meer dan tien jaar praktijkervaring
een stevige basis vormt. BMA neemt hierbij een
belangrijke trekkersrol op. Het hoge professionele
niveau van deze kernwerking is tijdens de
consultatiefase van deze visitatie door diverse
partijen meermaals bevestigd.
Tegelijkertijd biedt de bijzondere positie van BMA
in Brussel kansen om deze werking in de toekomst
nog actiever te combineren met andere registers
om aan ruimtelijke kwaliteit te werken. In de
huidige werking van het team BMA zitten al
allerlei kiemen om het ruimere ecosysteem van
Brusselse partijen te versterken, om zo collectief
werk te maken van een vruchtbare voedingsbodem voor ruimtelijke kwaliteit. Met deze
visitatie leggen we nieuwe kansen bloot om
dit in de toekomst verder te versterken. Denk
bijvoorbeeld aan (nog) meer gerichte en actieve
samenwerking met stakeholders en actoren die
dezelfde doelen voor ogen hebben of actoren
waarmee BMA rekening moet houden bij het uitvoeren van haar kernopdrachten. Verder is het
aangewezen om bovenop het uitwerken van een
effectieve communicatie ook een pedagogische
strategie te ontwikkelen die als doel heeft het
bewustzijn van sommige stakeholders met
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit verder aan te
wakkeren.
Ruimtelijke kwaliteit als collectieve opgave,
en de rol van BMA
Ruimtelijke kwaliteit is een collectieve opgave. Het
team BMA kan dit niet alleen. Daarom is deze
visitatie ook een oproep aan andere partijen om
hun verantwoordelijkheid te nemen. Het
voorgaande hoofdstuk ‘Looking Forward’ biedt
hiervoor tal van inspirerende werkpistes en
mogelijkheden.
In dit laatste hoofdstuk focussen we doelbewust
op de rol die BMA vanuit haar eigen positie kan
opnemen. Afhankelijk van de context onderscheiden we voor BMA een rol als trekker, als
instigator en als ondersteuner:
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BMA als trekker
BMA richt zich op het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit in projecten door onder meer
opdrachtgevers te begeleiden bij de opmaak van de
projectdefinitie, de organisatie van ontwerpwedstrijden, de verdere uitwerking van een project
in projectvergaderingen, en het voorbereiden van
de bouwaanvraagprocedure door de formulering
van een advies bij projecten.
BMA als instigator
BMA richt zich op het stimuleren van een
verhoogd bewustzijn rond ruimtelijke kwaliteit bij
bouwheren en beleidsmakers (o.m. publieke en
private opdrachtgevers, gemeentelijke
administraties, sociale huisvestingsmaatschappijen, parlementsleden, enz.) in het kader
van concrete stadsontwikkelingsprojecten. Dit kan
bijvoorbeeld door de communicatie over
projecten beter toe te spitsen op deze doelgroepen.
Daarnaast kan de BMA nog actiever inzetten op
info- of vormingsmomenten die als doel hebben
om een ruimer begrip van ruimtelijke kwaliteit
bespreekbaar te maken, kwaliteitsvolle procedures
onder de aandacht te brengen, en te werken aan
capaciteitsopbouw. Op die manier draagt de BMA
bij aan ruimtelijke kwaliteit, ook in projecten waar
het team BMA niet direct bij betrokken is.
BMA als ondersteuner
BMA draagt mee bij aan een mentaliteitsverandering bij alle Brusselse actoren en het
bredere publiek. Samen met andere Brusselse
actoren (o.a. culturele spelers, de media, kennis- en
onderwijsinstellingen) kan de BMA vanuit haar
uitgebreide Brusselse terreinkennis en ervaring
met kwalitatieve stadsontwikkelingsprojecten mee
voeding geven aan een stedelijke toekomstvisie
voor het Brussels territorium. De BMA kan dit
bijvoorbeeld in praktijk brengen door hier toegankelijke en inspirerende verhalen aan te
koppelen, en dit in nauwe samenwerking met
andere Brusselse partners via culturele productie
en pedagogie te verspreiden. Ook de betrokkenheid van de BMA bij prospectief ontwerpend
onderzoek biedt kansen om het publieke debat
rond urgente stedelijke kwesties mee aan te
wakkeren. Door Brusselse actoren en burgers meer
voeling te laten krijgen met ruimtelijke kwaliteit en
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het gevoel van eigenaarschap over wat ruimtelijke
kwaliteit inhoudt te versterken, krijg je niet één
ambassadeur van de ruimtelijke kwaliteit in
Brussel, maar een fijnmazig ecosysteem van
‘kwaliteitsambassadeurs’.
Ruimte maken voor meer slagkracht en
impact
Het team BMA heeft vandaag de handen vol. Om
andere accenten in haar werking te kunnen leggen,
is het dus noodzakelijk dat er op bepaalde fronten
tijd en energie vrij komt. Met het diversifiëren van
de werking van de BMA in het achterhoofd, breken
we een lans voor een heroriëntering van kwantiteit
naar kwaliteit in de project-gebaseerde aanpak van
het team BMA. We zien verschillende
opportuniteiten op verschillende momenten en
nemen deze als acties op; die op hun beurt ruimte
creëren voor het nemen van andere acties. Het
vrijmaken van tijd en energie kan op vier fronten
gebeuren:
• Het beperken van het aantal te begeleiden
projecten door een grotere selectiviteit aan
de aanbodzijde;
• Het beperken van het aantal te begeleiden
projecten door capaciteitsopbouw langs de
vraagzijde;
• Het verlagen van de werklast in procedures
door toegenomen efficiëntie;
• Structurele verificatie van de verhouding
tijdsinvestering-gewenste impact door kritische reflectie.
Vier strategische doelstellingen voor de
BMA
Op basis van de visitatie schuiven we vier
strategische doelstellingen naar voor, om in de
toekomst de rol van de BMA als motor voor
ruimtelijke kwaliteit nog verder uit te bouwen. Tot
op heden heeft de BMA voornamelijk ingezet op
haar rol als trekker. Om de komende jaren zowel de
impact als de slagkracht van de huidige werking te
verhogen, is een sterkere inbedding en doorwerking in het Brusselse landschap van actoren
noodzakelijk. Met de vier strategische doelstellingen stellen we voor om de huidige werking
meer te diversifiëren, door ook aandacht te
besteden aan hoe het team BMA in de
toekomst nog meer kan optreden als instigator
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of ondersteuner, om zo de krachten nog actiever
te bundelen met andere partijen (bouwheren,
overheidsdiensten, ontwerpers, middenveldorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen), om
collectief aan de ruimtelijke kwaliteit van Brussel
te werken. Deze doelstellingen zijn future-proof
omdat ze richtinggevend zijn voor de huidige maar
ook de volgende mandaathouder. Bovendien zijn
het kapstokken voor het team BMA, de medewerkers zijn immers per definitie de garantie van
continuïteit op langere termijn die good practices
over mandaathouders heen kunnen borgen.
De vier strategische doelstellingen die we hierna
verder zullen toelichten zijn:
I. HET TEAM BMA BESTENDIGEN EN STERKER
INBEDDEN IN HET (BRUSSELSE) ECOSYSTEEM
II. VERBETEREN VAN DE WERKBAARHEID,
TRANSPARANTIE EN OPENHEID VAN DE
PROCEDURES
III. RUIMTE CREËREN VOOR VERNIEUWING
IV. BOUWEN AAN EEN COLLECTIEVE
LEEROMGEVING
Prioriteiten (bij)stellen vraagt om keuzes maken.
De vier strategische doelstellingen dienen als
vertrekbasis om het gesprek hierover richting te
geven en verder te voeden. We reiken hiermee een
leidraad aan die gestoffeerd en onderbouwd is
door een uitgebreide consultatie van het werkveld.
Elke strategische doelstellingen koppelen we aan
de meest relevante acties of voorstellen uit het
'Looking Forward' hoofdstuk. Hierbij focussen
we telkens op de rol die de BMA kan opnemen,
en bekijken we welke acties mogelijk zijn op de
korte, middellange en lange termijn. Door deze
acties op een overzichtelijke manier te bundelen
volgens doelstelling, maken we zichtbaar hoe op
deze manier de impact en de slagkracht van het
team BMA op termijn kan worden verhoogd: ofwel
omdat de gebundelde acties elkaar onderling
versterken, ofwel omdat sommige acties ruimte
vrijmaken bij het team BMA waardoor de
energie naar andere acties kan gaan met een
hogere impact.

120

VISITATIE

I Versterken van het Brussels
ecosysteem
Context
Spanningsvelden
Het team BMA is groter dan het team van elke
andere bouwmeester in België. Het team
functioneert erg dynamisch en is bijzonder
reactief. Tegelijkertijd zijn verschillende Brusselse
actoren vragende partij om de competenties van
het team BMA te verruimen met onder meer
juridische expertise, of expertise op het vlak van
vastgoed, duurzaamheid, publieke ruimte, etc.
We brachten in kaart met welke stakeholders en
actoren BMA vandaag al actief samenwerkt tijdens
de verschillende fases in processen. Sommige van
deze stakeholders hebben gelijkaardige ambities en
doelstellingen voor ogen en beschikken potentieel
over kennis en expertise die aanvullend kan
werken aan die van het team BMA.
BMA zette zich de afgelopen jaren in om via verschillende initiatieven de samenwerking tussen
Brusselse publieke administraties te bevorderen.
Samenwerkingen werden opgezet tussen BMA,
Urban.Brussels, Perspective.Brussels, publieke
opdrachtgevers, waaronder ook de gemeenten.
Equipe Canal, een tijdelijke samenwerkingsstructuur die zich toelegde op de ontwikkeling van
de Kanaalzone, werkte eerst aan een visie voor de
zone om die vervolgens te vertalen naar concrete
stadsprojecten, door publieke opdrachtgevers te
begeleiden. BMA werkte samen met Lab North
en Perspective Brussels op agendasetting rond de
Noordwijk. We stellen vast dat er naast enkele
initiatieven geen permanente samenwerkingsstructuren zijn opdat BMA op een structurele manier in gesprek zou kunnen gaan met
Urban.Brussels, Perspective.Brussels en andere
publieke administraties of opdrachtgevers. Actie-
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vere samenwerking zou kansen kunnen bieden om
op regionale schaal op een meer collectieve en
structurele manier te timmeren aan een stedelijke
visie én aan de operationalisering hiervan op het
terrein. Het inzetten op exploratief ontwerpend
onderzoek kan hierbij een belangrijke hefboom zijn
(cfr. Plan Canal). Door de afwezigheid van structurele samenwerkingsstructuren wordt de stedelijke
visie waaraan door de administraties wel wordt
vormgegeven niet steeds breed gedragen door
andere Brusselse administraties of overheden. Dit
gebrek aan uitwisseling zorgt er voor dat de verschillende publieke administraties elkaars
competenties niet steeds even goed aanvoelen, wat
een duidelijke rolverdeling in de weg staat.
Kansen
Er bestaan allerlei formules om zowel de
capaciteit als de competenties van het team BMA
te verhogen, zonder dat dit noodzakelijk tot een
permanente uitbreiding van het huidige team hoeft
te leiden. Meer nog, deze formules bieden ook
kansen aan het huidige team om hun competenties
verder te ontplooien en ontwikkelen. Dit kan zowel
gaan om het opzetten van tijdelijke samenwerking
met externe experten, als om het activeren van
latente kennis- en ervaring die aanwezig is binnen
het ruimere Brusselse ecosysteem.
De nood aan meer samenwerking, kennisdeling én
regie of begeleiding wordt door quasi alle
geconsulteerde partijen bevestigd. Deze opgave
is te groot en te alomvattend voor de BMA alleen.
Maar de onafhankelijke positie die eigen is aan het
mandaat biedt wel mogelijkheden om hier een
instigerende rol in te blijven opnemen.
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Strategische doelstelling
Het team BMA zet op korte en middellange termijn
in op een duurzame bestendiging van het team en
de organisatie zelf. Het huidige kernteam blijft de
basis vormen, maar kan occasioneel worden
versterkt. Het inschakelen van tijdelijke
versterking kan gebeuren in functie van bepaalde
technische competenties die op specifieke
momenten in een proces vereist zijn. Dit kan zowel
gebeuren via het aanwerven van personen op basis
van tijdelijke contracten, of via de aanbesteding
van een raamovereenkomst voor een adviesopdracht aan externe experten die over bepaalde
competenties beschikken.
Het team BMA blijft op korte, middellange en
langere termijn inzetten op een sterke inbedding
in het ecosysteem van Brusselse stakeholders
actoren, en blijft de uitwisseling van kennis en
ervaring opzoeken met niet-Brusselse peers. In de
eerste plaats draagt de BMA bij aan het opzetten
van transversale samenwerkingsstructuren met
een aantal Brusselse partners, waaronder Urban.
Brussels en Perspective.Brussels. Deze platformen
kunnen zowel van tijdelijke als permanente aard
zijn, en al dan niet een projectgerichte focus
hebben. De BMA zoekt daarnaast ook uitwisseling
op met nationale of internationale peers.
Hoe vertalen we dit in de praktijk?
1.

Multidisciplinaire versterking
van team BMA

Het schema toont mogelijke acties die de BMA
kan nemen op korte of middellange termijn om het
team BMA te versterken, zonder het team uit te
breiden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanstellen
van tijdelijke externe experten, zowel voor een
korte als een lange termijn. Deze tijdelijke
experten zouden bijvoorbeeld juridische kennis
met betrekking tot stedenbouwkundige regelgeving, technische (vb. duurzaamheid) of economische expertise kunnen toevoegen aan het
team BMA. Daarnaast biedt het aanstellen van
tijdelijke experten, naar aanleiding van
bijvoorbeeld bepaalde sleutelkwesties met
betrekking tot stadsontwikkeling, de mogelijkheid
om extra inhoudelijke competenties aan het team
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BMA toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan
kennis en ervaring m.b.t. publieke ruimte, circulair
bouwen, landschapsarchitectuur, enz. Dergelijke
aanvulling van het team kan eventueel op een
langere termijn gebeuren door middel van raamcontracten. Bij het aanstellen van inhoudelijke
experten is het belangrijk te bewaken dat deze
competenties zeker bij langetermijnengagementen
voldoende overgedragen worden naar het team
BMA, zodat de competenties van het team BMA
zelf op lange termijn ook versterkt en uitgebreid
worden. Deze actie biedt een antwoord op de
vraag vanuit verschillende Brusselse actoren naar
een meer multidisciplinair team BMA (cfr. eerdere
hoofdstukken), zonder dat de wendbaarheid van
het team BMA hierdoor hoeft in te boeten.
Ter aanvulling van deze actie valt te overwegen
om bepaalde takenpakketten van het team BMA te
externaliseren. Zo zou het team BMA bijvoorbeeld
een freelancer kunnen inzetten voor de redactie
van de factsheets. Momenteel neemt de opmaak
van de factsheets veel tijd in beslag van het team
BMA. Door dit te externaliseren komt er bij het
team BMA tijd en ruimte vrij voor andere
activiteiten binnen de huidige en toekomstige
werking. Het initiatief voor deze voorgestelde
acties ligt voornamelijk bij het team BMA.
2.

Kennis- en ervaringsuitwisseling

Naast het duurzaam bestendigen van het team
BMA zelf, zijn er diverse manieren om vanuit het
team BMA in te zetten op het uitwisselen van
kennis- en ervaring met de diverse stakeholders
en actoren die deel uitmaken van het Brusselse
ecosysteem, en met (inter)nationale peers.
Zo zou het team BMA het initiatief kunnen nemen
om uitwisseling op te zetten tussen het team BMA
en beleidsvoorbereidende (Perspective.Brussels,
Urban.Brussels) of beleidsuitvoerende (SLRB,
CityDev, SAU) publieke administraties. BMA en
publieke administraties experimenteren met
ervaringsstages waarbij medewerkers van BMA
tijdelijk meedraaien in het team van een administratie en omgekeerd. Op die manier krijgen alle
actoren beter inzicht in elkaars werking en kunnen
ze hun eigen organisatie versterken door de
opgedane expertise en ervaring.
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Uitwisseling tussen functionarissen

In aanvulling op deze uitwisseling tussen Brusselse
actoren behoort het opnemen van een ‘stagiair’ in
het team BMA tot de mogelijkheden. Dat kan gaan
om een medewerker van een administratie die
betrokken is bij het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit, of van een Bouwmeesterteam uit
een andere (inter)nationale context. Deze stagiair
brengt good practices uit zijn of haar
omgeving binnen bij het team BMA. Omgekeerd
krijgt de stagiair de kans de werking van het team
BMA te observeren en de inzichten hieruit terug
mee te nemen naar zijn of haar context. Deze
uitwisseling kan ervoor zorgen dat goede praktijken ook in andere contexten ingang kunnen
vinden.
Daarnaast dient de kennis- en ervaringsuitwisseling verder te worden bevorderd tussen
het team BMA, Brusselse actoren en nationale
en/of internationale experten. Het voornemen,
geformuleerd in de intentienota 2020-2024, om
“een aantal groepen in het leven te roepen die de
aanpak van de bouwmeester openplooien” heeft
doorheen de visitatie in ruime zin en bij
verschillende stakeholders weerklank gevonden. In
deze strategische doelstelling met betrekking tot
het affirmeren of versterken van het team BMA en
de inbedding van de Brusselse bouwmeester in het
(Brusselse) ecosysteem articuleren we dat voornemen en geven we handvatten mee ter verdieping
ervan. We gebruiken hiervoor de term klankbordgroep, cfr. de intentienota, die echter inwisselbaar
zou kunnen zijn met expertengroep (Vlaamse
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bouwmeester) of expertencomité. Het team BMA
zou professionals die extern zijn aan het team
kunnen inschakelen om specifieke kwesties te
bespreken met betrekking tot haar eigen werking
(bewaken & ondersteunen), tot uitwisseling van good practices (inspireren & uitdagen) of
tot concrete uitdagingen (onderbouwen & helpen).
De samenstelling ervan gebeurt in eerste instantie
op basis van specifieke noden en uitdagingen die
door het team BMA worden geïdentificeerd en - op
termijn - ook door de klankbordgroep zelf
gedetecteerd worden. De klankbordgroep kan op
korte termijn vorm krijgen, heeft een duidelijk
adviserende en inspirerende functie en krijgt met
andere woorden geen formeel mandaat, eindverantwoordelijkheden en/of beslissingskracht.
Er zijn verschillende argumenten om op termijn
dergelijke externe expertise, inspiratie, reflectie
en feedback te verbreden op een structurele of
recurrente manier. Op termijn zou de klankbordgroep kunnen worden aangevuld met een (ruimer
samengestelde) praktijkgroep. In het verlengde van
de ‘jaarlijkse staten-generaal’ die in de intentienota
als suggestie opgenomen is “met open uitnodiging
zodat eenieder die wenst kan deelnemen”, zou
dergelijke praktijkgroep een bredere klankkast
maar ook een barometer kunnen zijn ter
versterking van het team BMA en haar inbedding
en articulatie met het Brusselse ecosysteem. Voor
de samenstelling kunnen - in het verlengde van
de oefening van deze visitatie - actoren uit de
geïdentificeerde families breed betrokken worden,
zonder te streven naar een formele noch informele

Klankbordgroep
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representativiteit (publieke bouwheren, private
bouwheren, administraties, studieteams, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties, culturele organisaties, media). Er is
een grote vraag en bereidheid bij deze actoren om
betrokken te worden en dergelijke praktijkgroep sluit ook aan bij het streven naar meer
transparantie en participatie. Deze pijler, naast
de klankbordgroep, draagt verder ook bij tot de
andere strategische doelstellingen (II. Verbeteren
van de werkbaarheid, transparantie en openheid
van bestaande procedures, III. Ruimte creëren voor
vernieuwing en IV. Bouwen aan een collectieve
leeromgeving).
3.

Nieuwe samenwerkingsstructuren

Tot slot bevat het schema ook een aantal acties die
focussen op het opzetten, versterken of multipliceren van transversale samenwerkingsverbanden tussen verschillende Brusselse
stakeholders en actoren. Eén van de acties die de
BMA kan nemen op korte termijn is het
initiatief nemen tot het opzetten van transversale
vergaderingen tussen regionale en gemeentelijke
publieke administraties om een grotere coherentie
tussen de stedelijke visies van deze verschillende
actoren te bekomen. Het team BMA kan hierbij
de rol opnemen van verbinder en facilitator van
deze uitwisseling. De vergaderingen kunnen georganiseerd worden rond bepaalde onderwerpen,
studies of buurten. Op korte termijn zou het team
BMA bijvoorbeeld alle Brusselse administraties
samen kunnen brengen die zich inzetten voor
Schoolstraten.
Op iets langere termijn zou het team BMA het
initiatief kunnen nemen om de ervaring van het
Plan Canal te vermenigvuldigen. Rond het Plan
Canal is een team opgezet, bestaande uit
vertegenwoordigers van verschillende Brusselse
administraties, dat zich volgens een vernieuwende
methode van co-creatie toelegt op de operationalisering van het plan aan de hand van de concrete
stadsprojecten. Team BMA maakt onderdeel uit
van dit team en staat garant voor het bewaken van
de algemene visie van het Plan Canal, onder meer
aan de hand van research by design. De andere
partners zijn Perspective.Brussels, Urban.Brussels
en SAU. Parallel aan het Team Canal zou het team
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BMA ook rond andere gebieden of thema’s bij de
Brussels partners de uitrol van zo’n operationeel
team (‘équipe opérationnelle’) kunnen agenderen,
in het licht van de ‘Délégation au Développement
du Pentagone’ als Brusselse precedent. Ook de
betrokken gemeenten zouden hierin een rol
kunnen opnemen.
Dergelijke praktijken van transversale governance
kunnen bovendien verder bekrachtigd worden
door van de tool ‘project lines’ een meer courante
praktijk te maken. Het team BMA maakte al enkele
keren gebruik van het principe van ‘project lines’ in
de context van ‘flagship’-projecten zoals de
reconversie van de Proximus-toren. ‘Project lines’
leggen het ontwikkelingskader vast voor een te
ontwikkelen site: ze zetten de krijtlijnen uit voor
het toekomstige programma van een site nog voor
er sprake is van een concreet project, in functie
van de haalbaarheid, dichtheid, publieke voorzieningen etc. Ontwikkelaars geven na de aankoop
van de site vorm aan een project dat aansluiting
vindt bij dit ontwikkelingskader. De ‘project lines’
kunnen uiting geven aan de strategische plannen
die de ontwikkelingsprincipes van een specifiek
stuk grondgebied bepalen. Deze strategische
plannen zijn louter richtinggevend, en moeten dus
door publieke opdrachtgevers gevolgd worden,
maar zijn niet bindend voor private opdrachtgevers. In de toekomst kan worden verkend of de
‘project lines’ daarentegen een bindend karakter
zouden kunnen krijgen voor zowel publieke als
private opdrachtgevers. De ‘project lines’ zouden

Project lines

VISITATIE

kunnen worden opgemaakt op initiatief van
Perspective.Brussels, in samenwerking met Urban.
Brussels, de betrokken gemeentelijke overheid en
het team BMA. Het team BMA kan eventueel met
ontwerpend onderzoek naar de site de ‘project
lines’ mee helpen scherpstellen. De opmaak van de
‘project lines’ kan eventueel gebeuren binnen de
operationele teams - daar waar die werkzaam zijn
- en dragen zo bij aan de missie om de stedelijke
visie te helpen operationaliseren op projectniveau.
Omwille van de uitgebreide kennis en ervaring op
het vlak van stadsontwikkeling op het terrein blijft
het logisch dat het team BMA actief wordt betrokken door publieke administraties zoals Urban.
Brussels bij de actualisering van stedenbouw-
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kundige regelgeving en het uitwerken van
strategische plannen. Zo worden deze ook
afgetoetst aan ambities met betrekking tot
ruimtelijke kwaliteit.
Bovenstaande acties werken de transversale
samenwerking tussen verschillende Brusselse
administraties in de hand, door de stedelijke visie
actiever aan co-creatie te onderwerpen en de
verschillende inspanningen rond de
operationalisering van die visie op elkaar af te
stemmen en te bundelen. Ze vormen belangrijke
stapstenen richting een coherenter stedelijk beleid,
een breed gedragen stedelijke visie en een meer
systematische operationalisering van deze visie op
het terrein.

125

II Verbeteren van de procedures

Context
Spanningsvelden
Doorheen de verschillende mandaten maakte het
team BMA al werk van het verder professionaliseren en optimaliseren van de beschikbare
instrumenten en werkwijzes. Het team BMA
maakte procedures toegankelijker en werkbaarder.
Daarbij lag de focus onder meer op het verhogen
van de kwaliteit van de wedstrijd procedures. Na
de uitbouw van een kwaliteitskamer door de BMA,
werd deze onder de vorm van projectvergadering
opgenomen als formele procedure in het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, met een overdracht van de verantwoordelijkheid naar Urban.
Brussels. Desalniettemin zijn er nog mogelijkheden
om voor sommige procedures waarbij er tussenkomst van de BMA is, de efficiëntie, openheid
en transparantie te verbeteren. Onder meer het
betrekken van de civil society blijft in de bestaande
procedures onderbelicht. Ook het verlagen van de
drempel voor een diverse groep van jonge, talentvolle en kwalitatieve studiebureaus vormt een
aandachtspunt. Dit vraagt om verdere inspanningen van de BMA om, in samenwerking met
andere Brusselse actoren, de komende jaren
blijvend in te zetten op de werkbaarheid,
transparantie en openheid van de bestaande
procedures.
Kansen
De afgelopen decennia is er niet enkel in
Brussel, maar bij uitbreiding ook in België en de
omringende landen een omwenteling geweest op
het vlak van architectuurbeleid en ruimtelijke
kwaliteitsbewaking. Denk hierbij aan de oprich-
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ting van de Vlaams Bouwmeester in 1999, en
twee jaar later het Vlaams Architectuurinstituut
(VAi). Ook het hernieuwde CIVA past in het rijtje.
In de nasleep hiervan zijn in verschillende grote
(Vlaamse en Waalse) steden Stadsbouwmeesters
aangesteld en Kwaliteitskamers opgericht, een
tendens die zich nu voortzet in kleinere steden.
Dat betekent dat er de afgelopen jaren in al deze
contexten veel kennis en ervaring is opgedaan
met het ontwikkelen van procedures. Tijdens de
consultatiefase van deze visitatie zijn er in de
uitwisseling rond het verbeteren van procedures
en werkwijzen verschillende suggesties naar boven
gekomen die de moeite waard zijn om verder te
verkennen. Omgekeerd kunnen de gehanteerde
procedures en werkwijzen van de BMA zeker ook
andere steden inspireren.
Strategische doelstelling
Het team BMA zet op korte en middellange
termijn in op het verbeteren van de werkbaarheid,
de transparantie en de openheid van bestaande
procedures. De focus ligt hierbij op het verfijnen
van de bestaande instrumenten en werkwijzen die
deel uitmaken van de huidige basiswerking van het
team BMA. Er zijn verschillende manieren om de
werkbaarheid en efficiëntie van ontwerpwedstrijden te verhogen. Voor de verfijning van
het instrument van de projectvergadering ligt de
verantwoordelijkheid bij Urban.Brussels, maar
kan een collectieve reflectie op de huidige werking
zinvol zijn. Daarnaast is er nood om de bestaande
procedures transparanter te maken voor de civil
society. Om hieraan tegemoet te komen kan BMA
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in de toekomst extra aandacht besteden aan het
vergroten van het begrip van het verloop en het
opzet van de huidige procedures, en het
communiceren over de wijze waarop
beslissingen tot stand komen. Op lange termijn
kan BMA in samenwerking met andere Brusselse
actoren verkennen hoe de civil society actiever
zou kunnen worden betrokken bij de procedures
voor stadsontwikkelingsprojecten. Tot slot kan
de BMA via drempelverlagende initiatieven in de
procedures die ze zelf begeleidt, zoals de wedstrijd
procedures, mee waken over de vertegenwoordiging van een voldoende diverse en
dynamische groep van jonge, talentvolle, en
kwalitatieve ontwerpbureaus.
Hoe vertalen we dit in de praktijk?
1.

Efficiëntie

Het team BMA kan zowel op korte, middellange als
lange termijn stappen ondernemen om de
efficiëntie van bestaande procedures te vergroten.
Dat kan door deze procedures leesbaarder te
maken voor zij die hierop terugvallen (voornamelijk bouwheren), en door de werklast die deze procedures met zich mee brengen voor alle partijen te
doen afnemen. Voor de projectvergaderingen en de
adviezen die team BMA opmaakt als onderdeel van
de bouwaanvraagprocedure, stellen we op basis
van de verschillende consultaties van Brusselse
actoren en andere experten ‘From Elsewhere’ vast
dat er nood is aan een meer diepgaande collectieve
reflectie. Dergelijke reflectie zou mogelijkheden
bieden om na te gaan of de manier waarop de
instrumenten vandaag worden ingezet het meest
effectief is: is de tijdsinvestering in balans met
de impact die deze instrumenten hebben op de
ruimtelijke kwaliteit en hoe kan deze verhouding
indien nodig worden bijgesteld? Urban.Brussels
zou dan de aangewezen initiatiefnemer zijn voor
een collectieve reflectie op de projectvergadering.
Het team BMA zou hierin een ondersteunende rol
kunnen opnemen en Urban.Brussels zowel bijstaan
in het uittekenen en begeleiden van een proces van
collectieve reflectie en in het verwerken van de
inhoudelijke inzichten van zo’n reflectie tot
concrete acties. Eén van de te verkennen pistes is
de integratie van juryleden van een bepaald
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project in de bijhorende projectvergadering. Dit
zou de continuïteit met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit doorheen het hele proces ten
goede komen. Het initiatief voor het organiseren
van een collectieve reflectie over de adviezen van
het team BMA ligt dan weer bij het team BMA
zelf. Eventueel kan de opvolging van deze reflectie
opgenomen worden door de klankbordgroep.
Daarnaast kwamen er enkele acties naar boven die
de werkbaarheid van de ontwerpwedstrijd
procedure zouden verhogen, met een positieve
impact op de ruimtelijke kwaliteit in Brussel. Op
korte termijn kan het team BMA zich
engageren om de bestaande standaardbestekken voor elk type procedure te uniformiseren en verfijnen en vervolgens proactief te
communiceren naar publieke en private opdrachtgevers. Standaardbestekken voor elk type
procedure maken het mogelijk voor opdrachtgevers om een algemene structuur te volgen en
standaardclausules over te nemen. Bovendien
zouden standaardbestekken de opdrachtgever
ertoe kunnen aanzetten de kwalitatieve selectieprocedure te vereenvoudigen. Zo zou het standaardbestek de ervaring van het BMA met de
3x3-methode kunnen veralgemenen: verlaging van
het aantal vereiste referenties van 9 (3
referenties voor elk gunningscriterium) tot 3 (3
referenties voor alle gunningscriteria) per
kandidaat. Het standaardbestek verhoogt de leesbaarheid voor de studiebureaus en vermindert de werklast voor de opdrachtgevers en
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het BMA-team. Daarnaast kan worden verkend of
de opmaak van standaardbestekken in samenhang
zou kunnen gebeuren met de collectieve opmaak
van een gedragen visie op ruimtelijke kwaliteit,
waarbij ook de formulering van de gunningscriteria hierop is afgestemd (cfr. Ruimte creëren
voor vernieuwing). Publieke of private opdrachtgevers kunnen de standaardbestekken voor elk
type procedure gebruiken, zowel in wedstrijdcontext als daarbuiten. Het communiceren van de
standaardbestekken naar alle potentiële opdrachtgevers door het team BMA is van uiterst belang.
Daarnaast is het team BMA vooral afhankelijk van
de bereidheid van opdrachtgevers om van de aangereikte standaardbestekken ook effectief gebruik
te maken. Het team BMA kan de wedstrijdcontext wel als hefboom gebruiken om het
standaardbestek ingang te laten vinden in de praktijk (cfr. Ruimte creëren voor vernieuwing).
Een andere actie die de werkbaarheid van
wedstrijdprocedures kan verhogen ten voordele
van de werklast voor alle betrokken partijen, is het
invoeren van één of meerdere wedstrijdpools of
kandidatenpools (‘pool de candidats’) voor één of
meerdere type-opdrachten. De pool-logica wordt
onder meer toegepast door de Antwerpse Stadsbouwmeester en door enkele Brusselse gemeentes;
in beiden contexten volgens een andere werkwijze.
Kandidaten worden in een eerste ronde
geselecteerd voor één pool (vb. grote architectuuropdrachten, kleine architectuuropdrachten,
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publieke ruimte, etc.). Voor projecten die binnen de
opdrachtomschrijving van één van de pools vallen,
kunnen de opdrachtgevers beroep doen op de
kandidaten binnen die pool door het
organiseren van een minicompetitie. Het initiatief
voor het invoeren van wedstrijdpools
(kandidatenpools) kan bij het team BMA liggen,
maar voor de implementatie ervan is het
afhankelijk van de bereidheid van andere Brusselse
partners, zoals Perspective.Brussels en Urban.
Brussels, maar ook van het draagvlak bij publieke
en private opdrachtgevers. Rekening houdende
met de reflecties die tijdens de visitatie hierover
geformuleerd zijn moet dergelijke pool niet
exclusief zijn (voor bepaalde opdrachten kan
gekozen worden hier niet uit te putten), niet te
lang duren (vb. maximum 2 jaar om te vermijden
dat potentiële kandidaten die niet deelgenomen
hebben of weerhouden werden te lang uitgesloten
zouden worden) en in een eerste fase vooral
ingezet worden op opdrachten waar vandaag
slechts een beperkte bekendmakingsprocedure
is (waardoor voor die beperkte bekendmaking
de facto gecompenseerd wordt door een bredere
groep kandidaten in aanmerking te nemen).
2.

Openheid

Acties als de opmaak en verspreiding van
standaardbestekken of de invoering van
wedstrijdpools (kandidatenpools) kunnen
eveneens drempelverlagend werken voor studiebureaus, door het verhogen van de leesbaarheid
van procedures en het verminderen van de
werklast. Ook de publicatie van het selectierapport valt te overwegen, omdat dit kan bijdragen
aan de openheid van procedures voor studiebureaus, aangezien dit duidelijker maakt op basis
van welke argumenten met betrekking tot
ruimtelijke kwaliteit kandidaten worden
geselecteerd. Daarnaast zou het team BMA de
huidige openheid van bestaande procedures voor
jonge studiebureaus met minder ervaring
kunnen vergroten door hier een specifieke
procedure voor op te zetten. Op die manier kunnen ook jonge of startende bureaus die niet meteen
een uitgebreid palmares kunnen voorleggen van
reeds uitgevoerde (overheids)opdrachten in
aanmerking komen voor bepaalde projecten. Voor
dit type procedure kan het team BMA eveneens
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een standaardbestek uitschrijven. Eventueel kan
dit type procedure ook de vertrekbasis vormen
voor één van de wedstrijdpools (kandidatenpools).
Het initiatief hiervoor ligt bij het team BMA, maar
ook hiervoor is afstemming met andere Brusselse
actoren cruciaal. Aanvullend kan ook met een
meer hybride vorm worden geëxperimenteerd,
waarbij de kwalitatieve selectie van kandidaten
gebeurt op basis van verschillende profielen,
vb. een startend bureau met een beperkt aantal
referenties, een bureau met gemiddelde ervaring,
een bureau met veel ervaring, etc. In verschillende
contexten wordt reeds op deze manier gewerkt,
namelijk door de Vlaams Bouwmeester, in
Frankrijk en in Zwitserland.
3.

Transparantie

Om processen van stadsontwikkeling toegankelijker te maken, is het streven naar transparantie
voor niet-experten, het brede Brusselse publiek
of de civil society een eerste belangrijke stap. Het
team BMA kan hieraan bijdragen door wedstrijd-
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procedures transparanter te maken. Op korte
termijn kan het team BMA de praktijk van de open
jury opschalen door deze in steeds meer ontwerpwedstrijden toe te passen. Op middellange termijn
kan het team BMA ijveren voor het openbaar
maken van het selectierapport, niet enkel voor
andere kandidaten, maar voor het brede publiek.
Het team BMA zou selectierapporten kunnen
publiceren op de website. Voor beide acties kan
het team BMA het initiatief nemen om het belang
hiervan aan te kaarten bij publieke en private
opdrachtgevers die samenwerken met het team
BMA. Maar de bereidheid van die publieke en
private opdrachtgevers is doorslaggevend bij de
implementatie van die acties. De transparantie van
ontwerpwedstrijden verhogen is een noodzakelijke
eerste stap, maar bijkomend zijn er op de langere
termijn ook nog extra inspanningen nodig om het
collectief debat over ruimtelijke kwaliteit te
stimuleren, en om burgers actief te betrekken bij
stadsontwikkelingsprojecten.
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III Ruimte maken
voor vernieuwing
Context
Spanningsvelden
Het team BMA is direct betrokken bij een
indrukwekkend aantal projecten. Doordat BMA
pas sinds 2009 is opgericht en bouwprocessen
doorgaans langdurend zijn, is het aantal door BMA
opgevolgde projecten die al zijn uitgevoerd,
voorlopig eerder beperkt. Tegelijkertijd levert
BMA, onder meer via deze projectgerichte aanpak,
een impactvolle bijdrage aan het kritische debat
over maatschappelijk relevante thema’s, zoals de
productieve stad. Door in het kader van
projecten in te zetten op deze innovatieve thema’s
zet BMA ze mee op de regionale agenda om zo
actief bij te dragen tot stedelijke visievorming. Uit
de consultatie is gebleken dat er een grote eensgezindheid onder diverse Brusselse actoren bestaat
dat BMA een pionierende, vernieuwende rol heeft.
Momenteel lijkt echter de werklast van het team
BMA hoog te liggen, voornamelijk omwille van het
grote aantal projecten waarvoor begeleidingsaanvragen komen. Bijkomend zorgen bepaalde
procedures en de wijze van selectie voor een hoge
workload, niet enkel bij het team maar ook bij
actoren die BMA om begeleiding vragen. Hierdoor
rijst de vraag of het in de toekomst niet wenselijk
is om prioriteiten te herbekijken en selectiever te
werk te gaan.
Kansen
De BMA beschikt over een sterk team met diverse
competenties, waarbij uit eerdere en lopende
initiatieven (plan Canal, prospectief onderzoek
rond het 20ste-eeuwse randgebied van en rond
Brussel, etc.) al is gebleken dat zij de know-how
en ervaring in huis hebben om in de toekomst nog
actiever in te zetten op het creëren van ruimte
voor vernieuwing.
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Strategische doelstelling
Het team BMA zet op korte, middellange en lange
termijn in op het pro-actief creëren van ruimte
voor vernieuwing. Dit kan op verschillende
manieren en op verschillende momenten in het
procesverloop van een project. De grootste
vernieuwing komt tot stand als BMA vroeg in
het proces, stroomopwaarts wordt betrokken.
Bij projecten gebeurt dat al door betrokkenheid
voorafgaand aan de opmaak van de projectdefinitie. Daarnaast vormt het inzetten op
prospectief ontwerpend onderzoek een grote
meerwaarde: de inzichten kunnen niet enkel de
projectdefinities en ambities voor toekomstige
projecten voeden, maar ook de stedelijke visie. Dit
kan worden aangevuld met een thematische of
gebiedsgerichte aanpak van projecten, waarbij
er niet enkel project-per-project wordt gewerkt,
maar deze projecten worden gebundeld vanuit een
specifiek thema (bv. multifunctioneel ruimtegebruik) of een gebied (bv. de Brusselse rand). Verder
zijn er allerlei manieren om lokale kennis veel
vroeger te activeren in projecten. Naast
vernieuwing rond actuele stedelijke opgaven,
liggen hier kansen voor het team BMA om de
ruimte voor methodische vernieuwing maximaal
uit te breiden.Tenslotte kan BMA verder inzetten
op een projectgerichte aanpak om invloed uit te
oefenen op agendasetting en visievorming, door
bij de begeleiding van projecten strategischer en
selectiever te werk te gaan, en deze in een vroeg
stadium af te toetsen aan kwaliteitsambities.
Hoe vertalen we dit in de praktijk?
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Prospectief stedelijk onderzoek

1.

'Label BMA': selectieve projectbegeleiding

Zoals eerder vermeld in de inleiding, is een
belangrijke randvoorwaarde voor het creëren van
ruimte voor vernieuwing, het vrijmaken van tijd
en energie bij het team BMA. In de huidige werking
heeft het team BMA de handen vol met de
begeleiding van projecten en andere zaken. Om
gericht te kunnen inzetten op andere fronten, is
het van belang om keuzes te maken in de hoeveelheid van projecten die BMA actief opvolgt. Dit
kan door louter die projecten te begeleiden die
tegemoet komen aan een bepaald vooropgesteld
minimaal ambitieniveau. Daarenboven kan het
team BMA zich expliciet engageren voor projecten
met een vernieuwend of exemplarisch karakter.
Het gaat om een vernieuwend of exemplarisch
karakter in de brede zin: hierbij gaat het niet
zozeer om iconische state of the art architectuur
of stadsontwikkeling, wel om ruimtelijke projecten
die een positieve bijdrage leveren aan de stad en
de vele opgaven die hier vandaag aanwezig zijn.
De klemtoon verschuift met andere woorden van
kwantiteit naar kwaliteit. Het team BMA kan bij de
selectie gebruik maken van meerdere tools, die het
ambitieniveau in de projecten helpen verankeren.
Bij elke vraag tot begeleiding van ontwerpwedstrijden door BMA vanuit private of publieke
opdrachtgevers, beslist het team BMA of het
project aan de ambities voor ruimtelijke kwaliteit
of randvoorwaarden voor een goede samen-
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werking voldoet. Alle projecten die de selectie
halen krijgen het label BMA. Een ambitienota met
randvoorwaarden kan als toetsingskader voor
deze selectie dienen. Een gevestigd voorbeeld van
zo’n ambitienota is het ‘London Plan’, dat de krijtlijnen uitzet voor stedelijke ontwikkeling in
Londen. Het koppelt een aantal voorwaarden
aan stadsontwikkelingsprojecten en elke private
of publieke ontwikkelaar moet hieraan tegemoet
komen, wil die een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Het project zou aan de ambitienota
kunnen worden afgetoetst met behulp van een
begeleidend intakegesprek tussen het team BMA
en de (nieuwe) opdrachtgever. Tijdens het intakegesprek kan het team BMA de opdrachtgever eveneens toeleiden naar de meest geschikte procedure
(vb. voor jonge bureaus) of zelfs naar een
wedstrijdpool (kandidatenpool) of de lopende
thematische projectenpool.
De samenwerking tussen het team BMA en de
opdrachtgever zou na het intakegesprek kunnen
worden vastgelegd in een samenwerkingscharter, waarin beide partijen de ambities en randvoorwaarden onderschrijven - naar voorbeeld van
Charte de collaboration van de cel Architectuur
van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Eén van de
randvoorwaarden van het samenwerkingscharter
zou het verplicht gebruik van één van de
standaardbestekken door de opdrachtgever
kunnen inhouden. In het standaardbestek kunnen
op langere termijn niet enkel een vaste structuur
en een aantal clausules worden opgenomen, maar
ook een aantal vastgelegde gunningscriteria. Deze
veranderbare en open-ended gunningscriteria
kunnen tot stand komen op basis van een reflectie
over de definitie van ruimtelijke kwaliteit, al dan
niet in de vorm van een nota.
Daarnaast zou het samenwerkingscharter ook
kunnen worden ingezet om andere kwalitatieve
ambities te expliciteren. Denk bijvoorbeeld aan
ambities betrekking tot de activatie van lokale
kennis, betaalbaar wonen, of de inrichting van de
publieke ruimte. Tot slot zou het team BMA via
het samenwerkingscharter ook kunnen stellen dat
elke opdrachtgever verwacht wordt in functie van
de programmabepaling een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd te hebben of te zullen uitvoeren, al dan
niet binnen het kader van een ‘Project line’.
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Na het moment van de (open) jury maakt het team
BMA een factsheet op per wedstrijdontwerp, zoals
dat nu reeds het geval is. De factsheet omvat de
ontwerpvoorstellen van alle geselecteerde
kandidaten, met extra aandacht voor het
ontwerpvoorstel van de laureaat. In de toekomst
kan BMA overwegen om in de factsheet ook een
kritische beschouwing op te nemen vanuit het
team BMA en/of van een jurylid, om zo de
inhoudelijke argumentatie voor de selectie
zichtbaar te maken. In deze beschouwing wordt
beschreven hoe het project de gunningscriteria
en/of ambitienota tot uiting brengt, en zo dus het
potentieel voor ruimtelijke kwaliteit en
vernieuwing in zich draagt. De factsheets
zouden op die manier niet enkel kunnen zorgen
voor een toegenomen transparantie over de
genomen beslissingen, maar eveneens fungeren
als een pedagogische tool. De factsheets worden
dan een hulpmiddel om ruimtelijke uitdagingen en
essentiële elementen van ruimtelijke kwaliteit aan
te kaarten bij een breder publiek, aan de hand van
concrete projecten. Het team BMA zou zich in de
toekomst nog meer dan vandaag kunnen inzetten
om de factsheets tot bij het brede publiek te
brengen, bijvoorbeeld door actiever in te zetten op
sociale media kanalen.
Het principe van het label BMA gaat uit van een
‘take it or leave it’-logica ten aanzien van
private en publieke opdrachtgevers. In de Brusselse context zijn opdrachtgevers vrij om al dan
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niet beroep te doen op ontwerpwedstrijden onder
begeleiding van het team BMA. Dit creëert een
dynamiek waarin het team BMA volledig instaat
voor het vormgeven van de intakegesprekken, de
ambitienota en het samenwerkingscharter. Maar
voor het slagen hiervan is het volledig afhankelijk
van de private en publieke opdrachtgevers die
kunnen besluiten niet langer een beroep te doen
op het instrument van het team BMA, indien de
voorwaarden te streng en de ambities te hoog
komen te liggen. In die zin selecteert het team
BMA niet enkel met welke private of publieke
opdrachtgevers het samenwerkt op basis van
ambitieniveau, maar vindt er ook een zelfselectie
plaats aan de kant van de opdrachtgever. Het
aantal projecten dat het team BMA na verloop van
tijd zal begeleiden neemt dus op twee
manieren af. Opdrachtgevers die besluiten geen
beroep meer te doen op de begeleiding van het
team BMA, hebben nog steeds andere tools ter
beschikking, zoals het standaardbestek, maar ook
de gids voor goede procedures en vormingen voor
opdrachtgevers (cfr. Bouwen aan een collectieve
leeromgeving). Tegelijkertijd brengt het label
BMA ook voordelen met zich mee, die ambitieuze
opdrachtgevers zullen overtuigen om samen te
werken met het team BMA voor het opzetten van
ontwerpwed-strijden. Het label BMA oogt goed
en kan bijdragen aan een goede reputatie van de
opdrachtgevers. Maar belangrijker nog, het label
BMA geeft ook toegang tot tools die de werklast
voor de opdrachtgever verminderen, zoals het
standaardbestek en de begeleiding door het team
BMA bij de opmaak van het bestek, de
wedstrijdpool (kandidatenpool) en de thematische
projectenpool.
2.

Projecten als hefboom voor stedelijke vernieuwing

Om de impact op de ruimtelijke kwaliteit van de
projectgerichte aanpak van het team BMA te vergroten, zou het team een thematische of gebiedsgerichte aanpak of bundeling van projecten
kunnen hanteren. Deze aanpak kan vorm krijgen
door vanuit het team BMA een geheel aan acties
naar voren te schuiven, al dan niet in samenwerking met andere Brusselse actoren.
Parallel aan het opzetten van een wedstrijdpool
(kandidatenpool), zou het team BMA op geregelde
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tijdstippen – bijvoorbeeld jaarlijks – een thematische oproep kunnen lanceren die gericht is aan
publieke en private opdrachtgevers met het oog
op het bundelen van ontwerpwedstrijden in de
tijd (‘pool de projets’). Opdrachtgevers kunnen op
deze oproepen ingaan door een concreet stadsproject voor te leggen aan het team BMA. Het
team begeleidt deze opdrachtgevers bij het
uitwerken van hun projectdefinitie en de
opmaak van het bestek, volgens de beschikbare
standaardbestekken. De verschillende bestekken
worden gelijktijdig gepubliceerd en de ontwerpwedstrijden gelijktijdig georganiseerd. Ontwerpteams kunnen voor één of meerdere van deze
projecten een offerte indienen. Alle kandidaatstellingen worden op hetzelfde moment aan een
kwalitatieve selectie onderworpen, dezelfde jury
oordeelt over de offertes en de projecten
worden op hetzelfde moment gegund. Deze actie is
geïnspireerd op een praktijk van SLRB, die
bestekken voor 60 renovatie- en reconversieprojecten van het bestaande woningbestand
tegelijkertijd publiceerde voor Brusselse Woning,
een openbare vastgoedmaatschappij. De 60
bestekken werden gebundeld in vier loten. Studiebureaus konden zich per lot kandidaat stellen. Een
projectenpool reduceert de werklast voor het team
BMA en de opdrachtgevers; door de clustering
neemt het aantal te verwerken offertes per bestek
af. De thematische bundeling van opdrachten kan
bepaalde vernieuwende, urgente of complexe
thema’s of problematieken – al dan niet gebieds-

gericht – binnen ruimtelijke kwaliteit of stedelijke
visie naar de voorgrond brengen. De thema’s
kunnen worden geput uit terugkerende onderwerpen in stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, of aansluiten bij strategische sleutelthema’s uit de stedelijke visie (vb. leegstaande
kantoorgebouwen, multifunctioneel ruimtegebruik, de renovatie/reconversie van naoorlogse
architectuur, de 20ste-eeuwse stadsgordel etc.).
Dit maakt het mogelijk om de link te leggen met
het prospectief (ontwerpend) onderzoek en het
stedelijk laboratorium, waarin bepaalde relevante
thema’s naar voor komen. Op die manier sijpelt
de visievorming aan de hand van ontwerpend
onderzoek door in concrete projecten. De BMA
neemt het initiatief voor het opzetten van een
projectenpool, maar is hiervoor afhankelijk van de
bereidheid van Perpective.Brussels en Urban.
Brussels om het initiatief te ondersteunen, en van
de bereidheid bij private en publieke opdrachtgevers om in te gaan op de oproep.
Ter ondersteuning van de thematische
projectenpool, kan het team BMA ook tijdelijke
samenwerkingen aangaan met externe thematische experten, al dan niet ontleend aan een
andere publieke administratie. De expert neemt
de rol op van thematische projectregisseur bij
de projecten van de thematische projectenpool
(indien de specifieke expertise rond dat thema
niet binnen het team BMA zelf aanwezig is). Om
te garanderen dat er voldoende overdracht van de
expertise van de thematische projectregisseur en
het team BMA is, kan worden geopteerd om voor
elk project een meter of peter vanuit het team
BMA aan te stellen.
Aanvullend kan het team BMA het initiatief nemen
om inhoudelijke essays of korte pamfletten te
schrijven, te publiceren op de website en te
verspreiden via de nieuwsbrief en eventueel andere externe communicatiekanalen, bijvoorbeeld
als opinietekst in Bruzz of BX1. Deze essays of
pamfletten kunnen inspelen op hetzelfde thema
als de projectenpool en/of kunnen inhoudelijk een
link op zoeken met het prospectief (ontwerpend)
onderzoek van het team BMA, al dan niet in het
kader van het stedelijk laboratorium of een
operationeel team. Een essay zou ook de aanleiding
kunnen vormen voor het opzetten van een nieuw
operationeel team rond een bepaald gebied. Een
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essay kan daarnaast bijdragen aan het creëren
van kritische massa voor dat thema, aspect van de
stedelijke visie of gebied bij opdrachtgevers om een
project in te dienen voor de projectenoproep, maar
ook bij stedelijke administraties en politici om zich
te engageren. De essays of pamfletten zijn toegankelijk voor het brede publiek, en dragen enerzijds
bij aan een brede bewustwording rond een bepaald
thema met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, en
bieden anderzijds een middel voor de civil society
om hun overheid accountable te houden. Het team
BMA zou deze essays onafhankelijk kunnen uitbrengen, eventueel in afstemming met de Brusselse
partners die betrokken zijn bij het prospectief
(ontwerpend) onderzoek in het kader van het
stedelijk laboratorium.
De essays of pamfletten kunnen hand in hand gaan
met de opmaak van een gids met good
practices op iets langere termijn. De ontwikkeling
van dergelijke publicatie kan tot stand komen via
een partnerschap tussen het team BMA en
publieke administraties, zoals Perspective
Brussels of Leefmilieu Brussel, maar ook met
culturele instellingen, zoals CIVA. De gids kan
uitgewerkte of gerealiseerde projecten van
laureaten van ontwerpwedstrijden bundelen die de
BMA mee begeleidde, toont inspirerende
praktijken, of projecten uit andere stedelijke of
nationale contexten. Deze goede of inspirerende
praktijken kunnen aan dezelfde thematische blik
als de essays en pamfletten worden onderworpen.
De gids kan bepaalde kritische reflecties en
inzichten over deze projecten naar voren schuiven
en biedt zo de mogelijkheid aan nieuwe projecten
om hieruit te leren of om het debat over
ruimtelijke kwaliteit en stedelijke visie verder aan
te scherpen. Deze gids kan bijvoorbeeld worden
gepubliceerd in samenspel met de thematische
of gebiedsgerichte oproep voor de projectenpool.
Dit zou ervoor zorgen dat de ingediende projecten
voor de ontwerpwedstrijd voor de thematische
projectenpool inzichten kunnen putten uit deze
bundeling van inspirerende praktijken. Ook na de
ontwerpwedstrijd kan deze inspiratiegids de
ruimtelijke kwaliteit van projecten bevorderen
door het gesprek tijdens de projectvergaderingen
mee te stofferen en het verbeeldingsvermogen van
alle actoren rond te tafel te stimuleren.
Daarnaast kan de publicatie ook worden
ingezet voor publieksbrede pedagogie via
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culturele instellingen, om aan de hand van
concrete voorbeeldprojecten voor een breder
publiek te verduidelijken wat ruimtelijke kwaliteit
betekent en welke kwesties vandaag uiting geven
aan de stedelijke visie.
3.

Prospectief ontwerpend onderzoek

Complementair aan het projectgebaseerd
ontwerpend onderzoek (haalbaarheidsstudies),
zou het team BMA in de toekomst op een meer
structurele manier kunnen blijven inzetten op
prospectief ontwerpend onderzoek (intern of
via uitbesteding aan externe teams). Prospectief
ontwerpend onderzoek kan zowel voor een
stedelijke kwestie als rond een specifiek ruimtelijk gebied worden ingezet. Denk bijvoorbeeld
aan eerdere ervaringen van BMA met ontwerpend
onderzoek in het kader van productieve stad, de
visie-ontwikkeling rond de Noordwijk, het Plan
Canal, en recent het analytisch en prospectief
onderzoekstraject over de 20ste eeuwse stadsrand
van en rond Brussel (i.s.m. Labo Ruimte en
Perspective.Brussels). Team BMA zou in de
toekomst op een meer regelmatige manier beroep
kunnen doen op prospectief ontwerpend onderzoek, zodat de gesprekken over stedelijke visievorming hier op een meer systematische manier
mee onderbouwd kunnen worden. Het op voorhand bepalen van een aantal inhoudelijke sleutelkwesties of - plekken zou hiervoor een leidraad
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kunnen bieden, die eventueel tot stand komt in
afstemming met de klankbordgroep. Hierbij is het
van belang om een goed samenspel op te zoeken
met het prospectief ontwerpend onderzoek dat
Perspective.Brussels verricht. Verder is het cruciaal dat de resultaten van dit prospectief ontwerpend onderzoek voldoende doorsijpelen naar
het operationele niveau, en naar concrete stadsontwikkelingsprojecten. Hiervoor zou de opmaak
van ‘Project lines’ (cfr. strategische doelstelling 1) een tool kunnen zijn, omdat op die
manier de opmaak van een projectdefinitie nauwer
kan aansluiten bij doelstellingen rond actuele
maatschappelijke en stedelijke uitdagingen die
naar boven komen tijdens dit analytisch en
prospectief onderzoek.
De vermenigvuldiging van deze BMA-initiatieven,
de verfijning van het samenspel met Perspective.
Brussels en de consequentere doorvertaling van de
inzichten naar projectniveau, kunnen in
verschillende contexten worden gefaciliteerd. Een
‘équipe opérationnelle’ kan proactief de link maken
tussen prospectief ontwerpend onderzoek en de
programmadefinitie op projectniveau (cfr. het
team BMA aanscherpen en sterker inbedden in het
(Brusselse) ecosysteem). Daarnaast zou het team
BMA, in partnerschap met Perspective.Brussels,
trekkende partij kunnen zijn voor het opzetten
van een ‘stedelijk laboratorium’ op langere termijn.
Dit zou kunnen functioneren als een soort visiedienst, naar analogie met Labo Ruimte, het open
samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams
Bouwmeester en Departement Omgeving. De
ambitie van Labo Ruimte is het voorzien van een
laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken. Via ontwerp en maatschappelijk debat
onderzoekt Labo Ruimte hoe de evolutie naar een
duurzamere samenleving ruimtelijk vorm kan
krijgen. Een ‘stedelijk laboratorium’ zou op een
structurele manier regionale agenda- en visievorming kunnen faciliteren, aan de hand van
prospectief (ontwerpend) onderzoek rond
innovatieve thema’s die vooralsnog geen plaats
hebben in de dagelijkse werking van publieke
administraties. Afhankelijk van het onderwerp,
zou dit ‘stedelijk laboratorium’ andere administraties, experten en organisaties kunnen betrekken
bij het vormgeven van de visie. Het grote voordeel
van een actieve betrokkenheid van BMA is dat op
die manier de inzichten uit dergelijk prospectief
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ontwerpend onderzoek ook daadwerkelijk kunnen
landen op het terrein, via concrete bouwprojecten.
4.

Activatie van lokale kennis

Het opnemen van lokale kennis in projecten werkt
bevorderend voor de ruimtelijke kwaliteit. Lokale
expertise vertrekt vanuit de kennis van de alledaagse leefomgeving, en houdt rekening met de
noden en aspiraties van bewoners en gebruikers
naar de toekomst van die leefomgeving toe. Het
inbedden van lokale expertise in projecten draagt
bij aan procesmatige en inhoudelijke vernieuwing.
Het team BMA heeft niet de ruimte om zelf in te
staan voor het organiseren of faciliteren van die
activatie van lokale kennis aan de hand van
participatie van bewoners en gebruikers. Wel kan
het team een aantal hefbomen creëren om
participatie van de civil society en het brede
publiek sterker te verankeren in concrete
projecten in het kader van ontwerpwedstrijden.
Het team BMA zou ervoor kunnen ijveren om de
‘kwaliteit van de methodologie’ mee op te nemen
als gunningscriterium in het standaardbestek,
waarbij ook het belang van participatie van
bewoners en gebruikers een plaats
krijgt. Dit gebeurt vandaag reeds voor verschillende opdrachten, zoals de wijkcontracten.
Via het gunningscriterium wordt het belang van
participatie voor de bevordering van de ruimtelijke
kwaliteit van projecten erkend. Deze actie zorgt
ervoor dat de BMA garant staat voor het naar
voren schuiven van participatie als een proces
parallel en complementair aan de opmaak van het
voorontwerp (en eventueel de bouwaanvraag). Dit
gunningscriterium zou kunnen worden getoetst
aan de hand van de samenstelling van het multidisciplinaire team, namelijk het integreren van
sociale expertise (vb. sociologie, sociale geografie,
antropologie, sociaal werk, pedagogie, of andere
relevante domeinen). Deze sociale expert staat
in voor het faciliteren van de activatie van lokale
kennis in de opmaak van het voorontwerp (en
eventueel de bouwaanvraag) en voor het bewaken
van een mensgerichte aanpak van stadsontwikkeling. Het team BMA maakt het
standaardbestek op, waarin op langere termijn ook
standaardgunningscriteria kunnen worden
opgenomen, geformuleerd op basis van een
collectieve definitie van ruimtelijke kwaliteit (cfr.
infra). Het team BMA is wel afhankelijk van de
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bereidheid van private en publieke opdrachtgevers
om gebruik te maken van het standaardbestek, om
dit naar een gangbare praktijk te laten evolueren,
zowel binnen de wedstrijdcontext als daarbuiten.
Het team BMA kan de wedstrijdcontext wel als
hefboom gebruiken om het standaardbestek
ingang te laten vinden in de praktijk (cfr. infra).
Na de opmaak van het (standaard)bestek en de
kwalitatieve selectie, kan het team BMA ook
inzetten op het activeren van lokale expertise
door het voorzien van co-creatie moment(en) in
de aanloop naar de indiening van de offertes door
de kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld door een terreinbezoek te organiseren op de projectsite met de
geselecteerde kandidaten vooraleer ze hun offerte
indienen, samen met bewoners en gebruikers.
Zo krijgen alle kandidaten toegang tot dezelfde
lokale kennis en informatie bij de uitwerking van
de offerte. Dit kan een initiatief zijn van het team
BMA zelf, in samenwerking met de Dienst
Participatie van Perspective.Brussels en is mee
afhankelijk van de bereidheid van de bouwheren.
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Op lange termijn kan dit instrument eventueel
overgenomen worden door de Dienst Participatie
van zodra deze beter is ingebed in het ecosysteem,
al dan niet gedragen door de (voorlopig in Brussel
nog niet aanwezige) wijkregisseurs (cfr. supra).
Een actie op middellange tot lange termijn is het
sensibiliseren van opdrachtgevers om een
participatie-adviesrapport op te maken, parallel
aan de projectvergaderingen. Dergelijk rapport, dat
de belangrijkste conclusies van het doorlopen
participatietraject bij de uitwerking van een
voorontwerp kunnen bundelen, geeft de studiebureaus een kader waarmee ze rekening kunnen
houden bij de uitwerking van de projecten. Bovendien kan dergelijk rapport complementair zijn aan
de adviezen van de BMA en andere publieke
administraties. Het team BMA kan hier slechts
een ondersteunende rol in opnemen, het eventuele
initiatief om dit procedureel in te bedden ligt bij
Urban.Brussels.
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IV Bouwen aan een
collectieve leeromgeving
Context
Spanningsvelden
Doorheen de verschillende mandaten is zowel de
kwaliteit van de architectuurproductie als van
het bijhorende gesprek over ruimtelijke kwaliteit
in belangrijke mate toegenomen. De ruimte voor
publiek debat over ruimtelijke kwaliteit is
stelselmatig uitgebouwd. BMA maakte werk van
de professionalisering van de instrumenten ter
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit (vb.
wedstrijden). Bij het verbeteren van de
samenwerking en afstemming tussen en overheen
de verschillende Brusselse beleidsdomeinen en
de bijhorende actoren, voornamelijk de publieke
administraties, met betrekking tot ruimtelijke
kwaliteit nam de BMA een actieve rol op (vb.
projectvergadering). Daarnaast zette de BMA
reeds in op de communicatie over ruimtelijke
kwaliteit, o.a. door werk te maken van een
aantrekkelijke website, en door het publiceren
van de ontwerpen en resultaten van wedstrijden.
Tijdens de consultatie stelden we echter vast dat er
nog een sterk contrast is tussen de manier waarop
professionele of gespecialiseerde actoren het debat
over ruimtelijke kwaliteit voeren, en de manier
waarop andere actoren op het terrein (in het
bijzonder private ontwikkelaars of de civil society)
deelnemen aan dit debat. Die discrepanties zijn
soms ook voelbaar in hoe de diverse media over
de Brusselse architectuur productie berichten,
met een groot of net eerder beperkt begrip van de
betekenis van ruimtelijke kwaliteit.
Kansen
De BMA beschikt reeds over allerlei goede kanalen
en werkwijzen om het gesprek over ruimtelijke
kwaliteit verder aan te zwengelen. Denk hierbij aan
de website. Hierbij is het van belang om niet louter
in termen van communicatie te denken, maar een
pedagogische strategie te ontwikkelen, op maat
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van de te bereiken doelgroepen. De jarenlang
opgebouwde praktijkervaring van de BMA biedt
ook kansen om het ‘achter de schermen’ werken
aan ruimtelijke kwaliteit meer zichtbaar,
toegankelijk, en onderdeel van een collectief
gesprek te maken. Op die manier kan de werkwijze
van de BMA in de toekomst nog meer vanzelfsprekend ingang vinden bij alle partijen (bouwheren, overheidsdiensten, studiebureaus) die in
Brussel begaan zijn met ruimtelijke kwaliteit.
Strategische doelstelling
Het team BMA maakt op korte en middellange
termijn werk van het verder uitbouwen van
een collectieve leeromgeving, voornamelijk in
samenwerking met andere Brusselse actoren,
en laat zich inspireren door wat buiten Brussel
gebeurt. Een collectieve leeromgeving verzekert
de uitwisseling van goede procedures en kritische
inzichten uit projecten. Daarnaast zorgt het voor
een grotere impact van het team BMA op ruimtelijke kwaliteit, namelijk ook op die projecten waarbij
het team niet direct betrokken is,
aangezien opdrachtgevers zelf meer voeling krijgen
met ruimtelijke kwaliteit. Tot slot slaat deze
collectieve leeromgeving op het brede publiek:
door in te zetten op permanente pedagogie, krijgt
het breder publiek eveneens de tools aangereikt
om deel te nemen aan het collectieve debat over
ruimtelijke kwaliteit. Dit laat op termijn toe dat de
betrokkenheid van het brede publiek bij concrete
projecten beter geconsolideerd kan worden. De
doelstelling van een pedagogische aanpak bestaat
erin het kennis- en ambitieniveau met betrekking
tot architecturale kwaliteit behapbaar en
begrijpelijk te maken voor de verschillende
actoren, op maat van hun ervaring en expertise
met die complexe materie.
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Hoe vertalen we dit in de praktijk?
1.

Capacity building bij opdrachtgevers

Het team BMA zet vandaag voornamelijk in op de
begeleiding van opdrachtgevers in concrete
projecten. Zo tilt het het ruimtelijke kwaliteitsniveau naar omhoog. Enerzijds kan het team BMA
in de toekomst een hogere selectiviteit nastreven
ten aanzien van het begeleiden van projecten op
basis van ambitieniveau of het innoverende of
exemplarische karakter van bepaalde projecten
(cfr. Ruimte creëren voor vernieuwing). Daarnaast
kan het team BMA tools ter beschikking stellen
van opdrachtgevers, die hen in staat stellen het
ruimtelijk kwaliteitsniveau van projecten onafhankelijk van het team BMA te bevorderen. Deze
tools dragen bij aan de capaciteitsopbouw van
opdrachtgevers en bouwen zo mee een collectieve
leeromgeving uit. Dit zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van projecten kan toenemen,
zonder dat hiervoor individuele begeleidingstijd
van team BMA per project vereist is. Bij het team
BMA komt er zo ruimte vrij om in andere tools te
investeren; de focus in de aanpak van het team
BMA wordt verlegd van kwantiteit naar kwaliteit.
Een gids voor goede procedures, geïnspireerd
op het voorbeeld van de Cel Architectuur van de
Fédération Wallonie-Bruxelles, kan opdrachtgevers
wegwijs maken in kwaliteitsvolle procedures. Het
team BMA maakte al een aanzet voor een methodologisch document voor publieke opdrachtgevers.
Het team kan dit werk verder zetten door de gids
uit te breiden, leesbaarder te maken en
gerichter te verspreiden. Zo zou een gids voor
goede procedures toekomstige opdrachtgevers in
eerste instantie kunnen begeleiden bij het kiezen
van het type procedure. Aan de hand van de
methodologische gids zou kunnen geschetst
worden welke stappen opdrachtgevers kunnen
ondernemen aan de hand van een duidelijke
tijdslijn, per type procedure. Er kan hierbij een
onderscheid worden gemaakt tussen de juridisch
bindende procedure en het wenselijk procesverloop. Zo’n gids zou opdrachtgevers kunnen aanmoedigen om proactief kwalitatieve procedures
na te streven, wat ook de ruimtelijke kwaliteit van
projecten ten goede komt.
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Vormingen voor goed opdrachtgeverschap

Dit initiatief zou verder kunnen worden omkaderd
door vormingen voor goed opdrachtgeverschap
aan te bieden aan publieke en private opdrachtgevers. De vormingen kunnen focussen op één
type procedure, of specifieke momenten binnen
zo’n procedure. Een vorming zou opdrachtgevers
bijvoorbeeld kunnen introduceren tot het
standaardbestek, zodat de opdrachtgever hier
in de toekomst zelfstandig mee aan de slag kan.
Zo kunnen de gids en de vormingen eveneens als
hefboom bieden om de verschillende types
standaardbestekken tot bij de juiste opdrachtgevers te brengen. Urban.Brussels nam hiervoor
al eerder initiatieven: deze kunnen in de toekomst
verder worden uitgebouwd en afgestemd. BMA
is hiervoor een partner in tweede lijn. Dit biedt
verder ook kansen voor partnerschappen met
publieke administraties en voorbeeldige opdrachtgevers, die hierbij organisatorische en inhoudelijke
ondersteuning kunnen bieden.
Daarnaast kan het team BMA, eventueel in
samenwerking met Urban.Brussels (die al ervaring
hebben met het organiseren van vormingen), ook
inzetten op inhoudelijke vormingsmomenten voor
opdrachtgevers, regionale administraties, gemeentelijke administraties etc., om hen meer voeling te
laten krijgen met relevante of urgente ruimtelijke
thema’s, problematieken, aspecten van de
stedelijke visie of criteria voor ruimtelijke
kwaliteit. Op die manier krijgen deze actoren
handvatten aangereikt om proactiever ruim-
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telijke kwaliteit na te streven in projecten waarbij
ze betrokken zijn. Deze vormingen geven uiting
aan de wens tot het creëren en verspreiden van
een gedeelde taal. De vormingen kunnen
bijvoorbeeld de vorm aannemen van collectieve
studiereizen naar andere stedelijke of nationale
contexten. Door de thematische vormingen te
koppelen aan terreinbezoeken van gerealiseerde
voorbeeldprojecten, worden thema’s van ruimtelijke kwaliteit tastbaar gemaakt. Ook hier kan
het team BMA het initiatief nemen voor het
opzetten van deze studiereizen, in partnerschap
met Perspective.Brussels, Urban.Brussels en/of
andere publieke administraties. Verder kunnen
voor de organisatie en inhoudelijke aankleding
van de studiereizen ook partnerschappen worden
opgezet met culturele instellingen, universiteiten,
collega-stadsbouwmeesters, etc.
2.

Leren door te doen

Het team BMA brengt sinds 2020 elk jaar een
activiteitenrapport uit. Dit rapport bevat de missie
en centrale waarden van het team BMA, en biedt
een overzicht van de projecten die het team BMA
heeft begeleid via ontwerpwedstrijden.
Enerzijds zou de link tussen het activiteitenrapport en de ambitienota voor het samenwerkingscharter en/of de nota met de definitie van ruimtelijke kwaliteit kunnen worden opgezocht (cfr.
Ruimte creëren voor vernieuwing). Anderzijds zou
het team BMA het activiteitenrapport ook meer
als aanleiding kunnen gebruiken om een
collectieve reflectie op te zetten over ruimtelijke
kwaliteit. De opmaak van een jaarlijkse balans kan
als gelegenheid dienen om ook de ‘lessons learnt’
uit lopende projecten onder de loep te nemen, al
dan niet voortbouwend op de factsheets.
Daarnaast kan ook de balans worden opgemaakt
van de ruimtelijke kwaliteit van de ondertussen
gerealiseerde projecten, in het licht van de
werking van het toenmalige en huidige team BMA.
Deze jaarlijkse balans kan aan het einde van het
mandaat van de huidige BMA worden gebundeld,
en aangevuld met een aantal kritische reflecties
van actoren waarmee de BMA tijdens zijn
mandaat heeft samengewerkt en/of experten of
peers. Het team BMA kan het initiatief nemen
voor de opmaak van de jaarlijkse balans, met de
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‘lessons learnt’ en het evalueren met gerealiseerde
projecten. Dit biedt een gelegenheid voor het team
BMA om hierover in dialoog te gaan met de
respectievelijke opdrachtgevers, juryleden en
publieke administraties, zoals Urban.Brussels en
Perpective.Brussels, maar ook de gemeenten.
De doelstelling om te bouwen aan een collectieve
leeromgeving rond ruimtelijke kwaliteit in
projecten kan verder gedragen worden door het
organiseren van publieke tentoonstellingen (of
ander publiek format) in het kader van ontwerpwedstrijden. Na de gunning kunnen de ontwerpvoorstellen van kandidaten en de laureaat voor een
breed publiek worden vertaald in een tentoonstelling. De tentoonstelling kan daarnaast ook
plaats bieden voor een reflectie op de manier
waarop ruimtelijke kwaliteit in deze projecten
wordt vertaald. De factsheets kunnen hiervoor
als inhoudelijke basis dienen (cfr. Ruimte maken
voor vernieuwing). De tentoonstellingen kunnen
een eerste impuls geven aan de formulering van
de ‘lessons learnt’ per project. Dit verzekert een
structurele en directe vorm van reflectie over de
ruimtelijke kwaliteit van projecten. Zowel
studiebureaus als opdrachtgevers kunnen
inspiratie putten uit deze reflectie voor
toekomstige projecten. Daarnaast zorgt het
publieke karakter van de tentoonstellingen niet
enkel voor een inkijk van het brede publiek in de
beslissingen die genomen worden in

Publieke tentoonstellingen ontwerpwedstrijdprojecten
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ontwerpwedstrijden. Ze creëren ook een omgeving waarin het bredere publiek beter grip kan
krijgen op wat ruimtelijke kwaliteit betekent en
hoe dat zich kan vertalen in concrete projecten.
Het initiatief voor de organisatie van een publieke tentoonstelling (of ander publiek format)
ligt bij de opdrachtgever of culturele instelling.
Het team BMA kan hierbij een ondersteunende
rol opnemen. Het kan opdrachtgevers een format
voor de tentoonstelling aanreiken, op basis van
eerdere initiatieven. Daarnaast kan het team
BMA mee de kritische reflectie over de projecten bewaken, onder meer door de factsheets
ter beschikking te stellen. Het team kan er ook
voor zorgen dat de inzichten en lessons learnt
van projecten die via de tentoonstelling worden
aangescherpt, worden opgehaald en gebundeld in
het jaarlijkse activiteitenrapport.
3.

om thema’s van ruimtelijke kwaliteit kenbaarder
te maken bij het grote publiek. Dat kan op een
feestelijke, en toegankelijke manier.
Vanuit het team BMA kan tot slot ook de
inspanning worden gedaan om het online portaal
van de BMA publieksvriendelijker en toegankelijker te maken. De verschillende doelgroepen waar het team BMA naar wil communiceren, van het brede publiek, over private of
publieke opdrachtgevers, tot studiebureaus,
moeten duidelijker hun weg kunnen vinden op de
website en sneller toegeleid worden naar de
pagina’s die voor hen relevant zijn.

Het belang van pedagogie

De inspanningen die bijdragen aan het opzetten
van een collectieve reflectie over ruimtelijke
kwaliteit, kunnen worden aangevuld met andere
initiatieven die zich specifiek richten naar het
brede publiek. Deze initiatieven kunnen inzetten
op een permanente pedagogie van het brede
publiek rond stedelijke onderwerpen en ruimtel
ijke kwaliteit. Dit laat ook toe dat het brede
publiek beter voorbereid en met meer kennis van
zake kan participeren in concrete projecten.
Het team BMA organiseerde al een eerste keer
een ‘Open Portes’. Dit is een dag waarop ook het
niet-professionele bredere publiek in Brussel kennis kan maken met het team BMA. Deelnemers
kunnen een dagje meelopen met het team BMA
bij al haar activiteiten of sessies volgen waarin
specifieke onderdelen van het takenpakket van
het team BMA worden uitgelicht. Het team BMA
zou dit initiatief op een meer frequente (bijvoorbeeld jaarlijkse) basis kunnen organiseren.
Het zou in het kader van de ‘Open Portes’ bijvoorbeeld ook een publiek debat kunnen organiseren over wat ruimtelijke kwaliteit betekent.
Zo gebruikt het team BMA de eigen werking als
aanleiding om een debat op te zetten over relevante stedelijke thema’s. Aan deze dag kan ook
een andere belangrijke actie gekoppeld worden
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Next steps
Werkomgevingen
voor de
doorvertaling van
strategische
doelstellingen naar
concrete acties
De vier strategische doelstellingen geven de richting aan waarin het team BMA de komende jaren
actief en gericht werk kan maken van het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Brussel.
In elk van de vooropgestelde acties in dit hoofdstuk speelt het team BMA een rol. In het meeste
van de acties is het team BMA initiatiefnemer. Uit
het ‘Looking forward’ hoofdstuk is gebleken dat
ook andere Brusselse actoren een belangrijke rol
spelen in het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit. Voor de implementatie van (een deel
van) deze acties is het team BMA dus afhankelijk
van de samenwerking met Brusselse partners.
Dit betekent dat de keuze voor welke acties verder
zullen worden opgenomen en hoe die naar de praktijk zullen worden vertaald verdere afstemmin
g vereisen in verschillende omgevingen, met
verschillende actoren en organisaties rond de tafel.
We schuiven drie werkomgevingen naar voren:
1. BMA team overleg, mee ondersteund door de
klankbordgroep
Het team BMA kan in eerste instantie zelf bepalen
op welke acties ze op korte, middellange en lange
termijn wil en kan inzetten. Het team bepaalt hoe
het de richting die de vier strategische doelstellingen uitzetten wil volgen. Het is van belang
dat het team BMA hierbij keuzes maakt en
prioriteiten stelt.
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Een aantal van de acties binnen de vier strategische doelstellingen kan het team BMA onafhankelijk van andere Brusselse partners tot
uitvoering te brengen. In bovenstaande schema’s
zijn deze acties terug te vinden naast ‘BMA
als trekker'.
2. Transversaal overleg
Voor het gros van de acties binnen de vier
strategische doelstellingen is het team BMA
initiatiefnemer, maar afhankelijk van andere
Brussels partners om deze tot uitvoering te
brengen. Deze acties zijn in de schema’s terug te
vinden naast ‘BMA als instigator’.
Deze acties vergen transversaal overleg om het
draagvlak bij en de bereidheid van Brusselse
actoren uit het werkveld (publieke en private
bouwheren, administraties, ontwerpers,
onderwijs- en kennisinstellingen, culturele
organisaties, etc.) voor deze acties af te toetsen. De
acties kunnen tijdens dit transversaal overleg
verder worden verfijnd.
3. Breder netwerkoverleg met Brusselse actoren
en organisaties
Tot slot werden een aantal acties opgenomen
waarbij BMA belanghebbende partij is, maar
waarbij zij slechts één van de vele stakeholders is.
Het initiatief voor het realiseren van deze acties
ligt dan ook niet bij het team BMA. Deze acties
zijn in de schema’s terug te vinden naast ‘BMA als
ondersteuner’.
Indien het team BMA één of meerdere van deze
acties wenst uit te voeren, is de relatie met het
bredere netwerk van Brusselse actoren en
organisaties van belang. In dialoog blijven treden
met dit breder netwerk, ook op een informele
manier, is hierbij essentieel. Het team BMA kan
bepaalde acties aan specifieke actoren voorleggen
als idee, maar de uiteindelijke uitvoering ervan
hangt van de bereidheid van deze actoren.
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