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ARCHITELIER: 
SAMEN STAD MAKEN

De Veerman
In coproductie met deSingel Internationale Kunstcampus  
en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Architelier nodigt iedereen van 6 tot 106 uit om mee na te 
denken over de ideale leefomgeving. De Veerman ontwikkelde 
de workshop — die het midden houdt tussen laboratorium en 
denktank — als een instrument om al doende te denken over 
architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

Onder begeleiding van De Veerman gaan kinderen, jongeren 
en volwassenen samen aan de slag. Vanuit de eigen creativiteit en 
in overleg met anderen ontwerpen deelnemers samen een nieuwe 
leefomgeving. En ze reflecteren hier ook op. Zo werken ze spelen
derwijs een doordachte visie op een complex thema uit.

Om het onderwerp tastbaar en inzichtelijk te maken, ont
wierp beeldend kunstenares Marie Van Praag prachtig en prik-
kelend werkmateriaal. Houten blokken en kleurrijke stempels 
vormen de bouwstenen voor Architelier. Kaarten met sleutel
woorden of tekeningen creëren ruimte voor reflectie. 

Stedenbouw is een thema dat iedereen aanbelangt. En 
dus moet iedereen erover kunnen meespreken. Architelier reikt 
instrumenten, woorden en denk kaders aan waarmee iedereen 
aan de slag kan gaan. Zo ontwikkelen deelnemers de taal om 
zichzelf uit te drukken. En dat is, althans wat ons betreft, hét 
fundament voor een geslaagde dialoog.

IN
TR

O
D

U
CTIE

IN
TR

O
D

U
CTIE

54



6 7ARCHITELIER 
IN ACTIE
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WORKSHOP DEEL 1:  
DE IDEALE LEEFOMGEVING 
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Architelier is ontwikkeld naar aanleiding van het 
Festival van de Architectuur. Op de première van de work-
shop in deSingel was het meteen raak. Dit sfeerverslag 
schetst een beeld van twee uur intensief bouwen, puzze-
len, discussiëren en nadenken over de toekomst van onze 
leefomgeving.

Bij de start van de workshop verzamelen de deelnemers 
zich rond een tafel die bedekt is met een wit, papieren tafel
kleed. De rand van de tafel ligt vol met houten blokken. Dat zijn 
de bouwstenen voor de ideale stad. En wat zien we? Kinderen 
eigenen zich meteen gretig zoveel mogelijk blokken toe, alsof ze 
zich reeds bewust zijn van de waarde van vastgoed. 

Deelnemers krijgen de vraag welke functies ze belangrijk 
vinden in hun ideale stad of leefomgeving. Als eerste wapenfeit 
mag iedereen, naar eigen voorkeur, een functie op een blok kle
ven en het gebouw inplanten. Zo verschijnt er bijvoorbeeld een 
voetbalstadion omdat het mensen bijeenbrengt. Er duiken ook 
kerken en kastelen op — gewoon, omdat die mooi zijn. Ouders 
voorzien al snel een school, waarbij de kinderen een vies gezicht 
trekken. En uiteraard kunnen huizen niet ontbreken. We moe
ten allemaal ergens wonen, nietwaar? De huizen worden in het 
groen geplaatst, op een mooie afstand van elkaar. Iemand plant 
meteen een hele woonwijk rondom een groot plein, met een ge
meenschapscentrum voor iedereen en een groentetuin die voor
ziet in de belangrijkste behoeften van de wijk. 

Er volgt een tweede ronde. Wat nog ontbreekt, wordt toe
gevoegd: een treinstation, een politiebureau, een museum en een 
theater verschijnen. De tafel staat al bijna vol. Maar er is meer 
nodig om een stad te laten functioneren. De volgende stap is het 
tekenen van de infrastructuur en het landschap. Eerst verschijnt 
een wirwar van wegen, sporen en fietspaden. Voor het landschap 
zelf blijft enkel wat restruimte over. Kijk: dit lijkt Vlaanderen wel! 
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“Spontaan ontstaan  
er gesprekken, wordt er 
gedebatteerd over het wat  
en het hoe en het waarom.” 
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Aangezien het slechts om een plan gaat en niet om echte 
 gebouwen, beginnen deelnemers stiekem te schuiven met de 
blokken. De gebouwen komen zo dichter bij elkaar te staan, zo
dat meer woningen en voorzieningen goed bereikbaar zijn met de 
tramlijn die wordt getekend. Ook ontstaat zo ruimte voor het die
pe, wilde bos dat tegen de stad aanschurkt. Spontaan ontstaan er 
gesprekken, wordt er gedebatteerd over het wat en het hoe en het 
waarom. Jawel, er wordt zowaar een eigen visie ontwikkeld. En het 
besef zinkt in: niet iedereen kan zomaar zijn eigen zin doorduwen. 

Wanneer de stad vorm heeft gekregen, reflecteren de deel
nemers samen. Alle deelnemers krijgen een eigen houten figuur
tje, dat ze kunnen plaatsen op de plek waar ze het liefst vertoeven.  
Dat is niet altijd de plaats die ze zelf hebben gecreëerd. Vaker 
kiezen ze voor een locatie die verschillende mogelijkheden 
biedt, bijvoorbeeld een park met een café, waar de kinderen 
kunnen spelen in de speeltuin. Of een plein met restaurants, een 
theater en een museum.

Dan worden er kaarten uitgedeeld en worden prikkelende en 
uitdagende vragen gesteld. Is er gedacht aan plaatsen om te wer
ken? ‘Ach ja, werken! Helemaal vergeten’, zucht de groep in koor.  
In de ideale stad zijn we blijkbaar allemaal politieagent, leraar, 
suppoost in een museum, acteur, kasteelheer of treinconducteur.  
Wordt er ook iets geproduceerd in de stad? ‘Industrie is passé’, 
wordt verteld. Samen stellen de deelnemers vast: enkel het kleine 
volkstuintje is productief. Maar voorziet dat wel genoeg voedsel? 
Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg te eten is? Opnieuw discussi
eren de deelnemers.

Andere kaarten beelden de oervormen van het Vlaamse 
 wonen uit. Er is het afgelegen huis in het bos, de typische verkave
lingswijk, de voorstad met appartementen in het groen en de leven
dige historische stad. Hoe verhoudt onze nieuwe omgeving zich tot  
de Vlaamse oervormen van wonen? En, nog belangrijker: zijn we 
wel ambitieus en ruimdenkend genoeg geweest?

Zou je hier graag  
willen wonen? 
Wat is er nog tekort?

“Hoe verhoudt onze nieuwe 
omgeving zich tot de Vlaamse 
oervormen van wonen?“
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Terwijl in het eerste deel iedereen de stad kon inrichten 
naar eigen voorkeur en goeddunken, moeten de deelnemers in 
deel twee van de workshop samen een visie ontwikkelen over de 
ideale leefomgeving. Er wordt over wonen, werken, natuur, open 
ruimte en infrastructuur nagedacht. Ouderen leggen de nadruk 
op nabijheid van diensten en voorzieningen. Kinderen vinden 
spelen belangrijk. Jongeren vinden het dan weer prettig dat er 
kan worden uitgegaan. Terwijl de volwassenen beleefd discus
siëren, starten de kinderen met het vormgeven van de ideale 
gedeelde leefomgeving. De  stempels met afdrukken van voer
tuigen en landschapsele menten worden in het spel gebracht. 
Elke functie heeft een eigen kleur: groen voor bomen, parken of 
natuur; blauw voor water; rood voor openbaar vervoer en zwart 
voor asfalt of beton. 

Een eerste voorstel om te starten met een groot cen
traal park wordt door iedereen enthousiast onthaald. Het 
wordt meteen uitgetekend. Zo is groen steeds nabij en kan 
iedereen zich aangenaam met de fiets verplaatsen naar de 
verschillende wijken en voorzieningen rondom het park. 
Het is meteen duidelijk dat er lessen werden geleerd uit 
het eerste deel: het landschap mag geen restruimte zijn die 
overblijft wanneer alle andere zaken zijn ingevuld. Door de 
ideale stad die deelnemers samen vormgeven loopt ook een 
rivier. Er wordt stevig gediscussieerd over de juiste grootte
orde van de rivier: die mag niet te breed zijn, want dan snijdt 
hij de stad in twee. Beide delen moeten goed verbonden zijn. 
En water is belangrijk: er verschijnt ook een zwemvijver, en 
zelfs een strand. Ook daar heeft niemand twijfels over. 

WORKSHOP DEEL 2: 
DE IDEALE GEDEELDE LEEFOMGEVING 
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"Terwijl in het eerste deel 
iedereen de stad kon inrichten naar 
eigen voorkeur en goeddunken, 
moeten de deelnemers in deel 
twee van de workshop samen 
een visie ontwikkelen over 
de ideale leefomgeving." 



14 15Toch is niet iedereen er vast van overtuigd dat de auto 
verbannen moet worden. ‘Een mengvorm is nefast, we moe
ten alle beschikbare middelen inzetten op zachte mobiliteit 
en openbaar vervoer’, houdt het ene kamp het been stijf. Het 
andere kampt denkt praktisch: ‘hoe gaan we dan naar de win
kel?’ Men bedenkt dat langs de rivier het gros van benodigd
heden kan worden aangeleverd. Als compromis beslissen de 
deelnemers dat er op bepaalde   tijdstippen — en enkel met 
elektrische voertuigen — dan toch nog goederen geleverd 
mogen worden, ook aan huis. Zo zijn de ouderen tevreden.  
En de hulpdiensten? Die komen aangevlogen. De begane grond 
blijft zo van de bewoners en kan worden ingericht om ontmoe
tingen  optimaal te stimuleren.

Ook opvallend: auto’s worden aan de kant geschoven. 
Fietsers en voetgangers krijgen voorrang. Fietspaden en fiets
snelwegen domineren de bovengrondse transportinfrastruc
tuur. Iemand oppert dat er elektrische oplaadpunten voorzien 
moeten worden. Snel en kwalitatief openbaar vervoer krijgt 
ook prioriteit. Hierop besparen de deelnemers niet! Het tram
netwerk gaat ondergronds en krijgt voldoende en ruime toegan
gen. Bij deze toegangen worden belangrijke functies samenge
bracht, zodat ze voor elke stadsbewoner vlot bereikbaar zijn. 
Deelnemers gaan ook compacter bouwen. ‘Het bundelen van 
functies heeft vele voordelen’, merkt iemand op. Verschillende 
functies worden in één blok ondergebracht. Ook verschijnen 
er meergezinswoningen.
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Tekeningen door Marie Van Praag 
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Er wordt de vraag gesteld of deze vorm van ruimtelijke or
ganisatie wel betaalbaar zou zijn. Het is een interessante den
koefening: moesten we alle auto’s wegdenken, zouden we dan 
het best uitgeruste openbaar vervoersysteem ter wereld kun
nen uitbouwen? En zou dat een kostenefficiënte oplossing zijn?  
Het is een complex vraagstuk, maar wanneer alle infrastruc
tuur, milieu, gezondheids, veiligheids en energiekosten in re
kening worden gebracht, wordt de kans naar haalbaarheid wel 
heel groot.

De dialoog gaat verder en uiteindelijk kan iedereen zich 
vinden in het resultaat. Uiteindelijk wordt de deelnemers ge
vraagd om te kiezen tussen het eerste ontwerp (waar hun 
 individuele behoeften het uitgangspunt vormden) of de tweede 
leefomgeving (waar ze samenwerkten om het ontwerp vorm te 
geven). Even heerst er twijfel. Die twijfel ebt weg wanneer ze een 
volgende vraag krijgen voorgeschoteld: welke leefomgeving is 
het beste voor het algemene belang? De groep kiest al snel voor 
de tweede optie. Alle deelnemers lijken stilaan doordrongen van 
het belang van gezamenlijke ruimtelijke planning.

Maar er is een belangrijke voorwaarde: iedereen moet een 
stem hebben in het debat. Deze workshop is daar een perfect 
laboratorium voor. Iedereen kan de eigen bezorgdheden en wen
sen op tafel kan leggen, waarna er samen wordt gezocht naar 
de beste oplossing voor iedereen. De randvoorwaarden hierbij? 
Luisteren naar elkaar en respect opbrengen voor elkaars me
ningen, beleefd debatteren op basis van inhoudelijke argumen
ten. Want zo ontstaat ruimte voor nuance. 

CONCLUSIE: 
OEFENING IN RUIMTELIJKE ORDENING ALS 
KAPSTOK VOOR MAATSCHAPPELIJK DEBAT

"Alle deelnemers lijken 
stilaan doordrongen van het 
belang van gezamenlijke 
ruimtelijke planning."

“Deelnemers worden 
uitgenodigd om te 
durven dromen.”
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20 21En dat is nodig. Een ruimtelijk beleid wordt al te vaak 
gevoerd door verborgen agenda’s en op sociale media zijn in
houdelijke argumenten vaak ver te zoeken. Zelfs wanneer die 
er wel zijn, ontaard het gesprek vaak in een gepolariseerde 
loopgravenoorlog. Iedereen kiest een stelling en verstevigt die 
met alle mogelijk middelen, om daar dan vastberaden te blij
ven zitten schreeuwen, roepen en tieren naar de overkant.  
Dat is geen gesprek, laat staan een dialoog waarin wordt ge
zocht naar werkbare oplossingen.

Deze workshop nodigt deelnemers uit om visionaire  visies 
te verzoenen met concrete suggesties voor het verbeteren van 
onze leefomgeving, om zo het leven van alledag aangenamer, 
soepeler en mooier te maken. Het streven naar een consensus 
staat daarbij centraal. En het werkt. Wanneer mensen samen 
rond een tafel worden gebracht en iedereen zijn agenda open 
en bloot deelt, wordt er oprechter naar elkaar geluisterd.  
Mensen stellen zich constructief op. Zo bouwen we samen 
— laag na laag na laag — onze gedroomde leefomgeving.

Jonas De Maeyer
endeavour

oktober 2017
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26 27SLEUTEL 
INGREDIËNTEN

De kracht van Architelier schuilt in de doordachte 
methodische keuzes die bij de ontwikkeling van de tool zijn 
gemaakt. Zo ontstond een gestroomlijnd proces, een duide-
lijk beeld van de ideale groep én een schatkist vol prachtig 
werkmateriaal. Om in de verschillende dimensies binnen te 
laten gluren, wordt hier een tipje van de sluier gelicht.

LEEG BLAD 

Bij de aanvang van de workshop krijgen de deelnemers 
een maagdelijk witte tafel voorgeschoteld. Uiteraard is dat in de 
werkelijkheid zelden het geval. Architecten en stedenbouwkun
digen werken meestal verder op bestaande structuren. Ze moe
ten rekening houden met omgevingselementen en hun ontwerp 
moet passen in een bestaande context. Hier niet. Deelnemers 
worden uitgenodigd om te durven dromen. En wat blijkt? Het is 
een goede voedingsbodem voor innovatieve ideeën.

DIVERSE GROEP 

Iedereen tussen 6 en 106 jaar oud kan deelnemen aan de 
workshop. Ieders inbreng is volledig evenwaardig: jong en oud 
tekenen samen plannen uit. Iedereen heeft immers heel eigen 
verlangens. Ook is het de moeite om mensen die op heel ver
schillende plekken wonen rond de tafel te verzamelen. Iemand 
die op het platteland woont, kijkt heel anders naar een ontwerp 
dan iemand die in een stadskern woont. Kortom: hoe meer diver
siteit in de groep, hoe interessanter het uiteindelijke ontwerp.

10 À 12 DEELNEMERS 

Hoewel iedereen kan deelnemen, beperken we de grootte 
van de groepen. Een goede dialoog is cruciaal voor een geslaag
de workshop. Uit praktijktesten blijkt een groepsgrootte van 10 
à 12  deelnemers ideaal voor het creatieproces en de groeps
dynamiek. En zo kunnen alle deelnemers voldoende aan het 
woord komen.

WISSELENDE  PERSPECTIEVEN

Deelnemers staan rond de tafel. Dat zorgt er niet alleen 
voor dat ze af en toe zachtjes heen en weer wiegen, waardoor 
er meer bloed naar hun hersenen stroomt en ideeën sneller 
groeien, maar nodigt ook uit tot het zetten van stappen. Door 
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WIL JE ARCHITELIER PROGRAMMEREN?
Contacteer Annemie Geerts: 
annemie.geerts@veerman.be 
03/290 69 66



28 29rond de tafel heen te walsen nemen deelnemers verschillende 
standpunten in en bekijken ze het ontwerp vanuit verschillende 
invalshoeken. Dat biedt letterlijk verschillende perspectieven.

BESLAGEN BEGELEIDER

Elke workshop vindt plaats onder begeleiding van een op
geleide facilitator. Zo behoeft de workshop geen strakke spelre
gels en is er altijd iemand die uitleg kan verschaffen. Ook creëert 
het meer openheid: de begeleider kan inspelen op de groeps
dynamiek, de dialoog aanwakkeren, het tempo van de verschil
lende stappen dirigeren en erover waken dat elke stem gehoord 
wordt. De begeleider daagt de deelnemers doorheen het proces 
ook verschillende keren uit. In de gesprekken worden netelige 
vragen opgeworpen en deelnemers moeten ook voor gebouwen 
die vaak minder populair zijn — bijvoorbeeld een gevangenis, 
een kerncentrale of een containerpark — een plek vinden in 
hun ontwerp.

GETRAPT PROCES 

De workshop bestaat uit twee verschillende delen, met 
daartussen een reflectieronde. Zo kunnen de deelnemers de 
minder geslaagde ideeën uit het eerste deel verder verfijnen en 
in het tweede deel samen hun ideale leefomgeving vormgeven.

ORGANISCHE BOUWSTENEN

De voorwerpen die gebruikt worden bij de workshop la
ten veel ruimte voor de verbeeldingskracht van de deelnemers. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld zelf functies toewijzen aan de 
houten blokken die gebruikt worden, waardoor die eerder uit
nodigend dan determinerend werken. Ook de prachtige hou
ten figuren van beeldend kunstenares Marie Van Praag, die de 
deelnemers toelaten om zich in te leven in de schaal van het 
model, zijn van hout gemaakt. Zo is werkelijk elk ontwerp, onaf
hankelijk van de inhoudelijke keuzes die de deelnemers maken, 
een streling voor het oog. Verder bestaat het werkmateriaal uit 
stempels met landschapselementen (zoals bomen en trans
portinfrastructuur) en een set multiinterpreteerbare tekenin
gen van huidige woonvormen en leefomgevingen.
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