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3.. HUIDIG ARCHITECTUURONDERWIJS: EEN TIKKENDE 
TIJDBOM VOOR ONZE STEDEN? 
 
Het architectuuronderwijs krijgt steeds meer kritiek: het is onvoldoende gericht naar de 
praktische uitvoering van het beroep, men leert mooie designbeelden maken die niet 
altijd overeenkomen met wat de mensen nodig hebben. De kloof tussen de elite 
architectuur en de bewoners is nog nooit zo groot geweest en de scholen hebben daar 
een grote rol in gespeeld. Vooral de maatschappelijke impact van de architectuur is 
onvoldoende geweten. Let wel: dit is een internationaal probleem, de meeste 
architectuurscholen hebben mee te kampen. 
 
1.. Het neo-modernisme is verplichte architectuurstijl in het huidig 
architectuuronderwijs 
De architectuurstijl wordt opgelegd en als men er  vanaf afwijkt is er zo goed als geen 
kans om het diploma te behalen. 
Er is geen vrije expressie mogelijk en vernieuwing van de architectuur is dus geblokkeerd 
in de scholen. 
Men kan gerust spreken van een "stijldictatuur". 
 
Ook spektakelarchitectuur wordt gepromoot, als het maar opvalt. 
De presentatie, de  verpakking is het allerbelangrijkste. Als men het goed kan uitleggen 
heeft men grote kans voor een goede beoordeling. Een goed ontwerp is niet altijd een  
garantie voor succes, tenzij men het goed kan uitleggen en een goed verhaal kan 
brengen. 
Op de evaluatieformulieren ziet men vooral dat de student als persoon  wordt beoordeeld 
en niet zozeer het ontwerp.  
Scherper gesteld: de marktkramer die het goed kan verkopen krijgt een positieve 
beoordeling, ongeacht wat hij verkoopt.   
   
2.. De presentaties: de verpakking komt 
veelal op de eerste plaats. 
De kracht van het verhaal staat los van de 
inhoud van het project. 
 
Een tweetal voorbeelden vanuit het vierde jaar 
architectuur tonen dit aan. (St. Lucas Brussel 
2013) 
De opdracht: doe iets aan levensloosheid in de 
omgeving van de Pachecolaan te  Brussel. 
 
Ontwerp van een stadsmuur 
De student wil kantoren concentreren in een kille 'stadsmuur' van 10 verdiepingen die 
doorheen de binnenstad over de N-Z verbinding loopt . Op deze wijze wil men de rest  
van de stad beveiligen tegen de kantoorkanker. 
 
Ontwerp van een museum  
Met een (met koper bekleed) museum kan je 
geen stad genezen zegt de studente, ze twijfelt 
er ook aan of (neo-modernistische) architectuur 
de stad gezond kan maken.  
 
Beide projecten zijn volgens de jury geslaagd 
niettegenstaande de studenten zelf niet 
overtuigd waren dat ze de omgeving van de 
Pachecolaan met hun voorstellen  terug leefbaar 
konden maken!!! 
Ze hadden wel een goed verhaal! 
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Vragen 
Waarom legt men niet uit dat een gezond stadsweefsel in de eerste plaats een 
woonweefsel is en dat de regeneratie van dat woonweefsel vooral wordt gestimuleerd 
dankzij gezinnen met kinderen? Als kinderen van hun stad houden en er graag 
vertoeven, dan zullen ze er blijven wonen en niet verhuizen naar de suburbs! 
(Meer informatie over dit thema, zie nieuwsbrief nr 16.) 
Waarom geen visie op lange termijn formuleren die dan stapsgewijs wordt uitgevoerd in 
een procesplanning met participatie van de gebruikers? 
 
3.. Wedstrijden en presentaties zijn gericht naar experts en niet naar de 
gebruikers 
De studenten worden opgeleid om goed te scoren bij wedstrijden, dat is op zich een 
goede zaak. Maar de presentatie wordt gedaan in functie van een architectuurelite die 
hun eigen normen gebruiken die niet altijd dezelfde zijn als deze van de burgers en 
gebruikers. 
 
4.. Onvoldoende aandacht voor het herstel van het aaneensluitend woonweefsel 
Met iconische prestigegebouwen kan men geen leefbaar stedelijk weefsel uitbouwen. De 
aandacht ligt nu te veel op dit soort architectuur en niet op het maatschappelijke. 
Nochtans is de verantwoordelijkheid van de architecten heel groot, ze zijn 
verantwoordelijk  voor het leefmilieu en de leefbaarheid in de stad. 
De laatste decennia hebben ze gefaald en het wordt dringend tijd dat ze dit inzien en dat 
vooral de scholen hun maatschappelijke  verantwoordelijkheid nemen. 
 
WAT WE VOORAL MISSEN: DE MAATSCHAPPELIjKE RELEVANTIE 
 
1. Inzicht in de grote  maatschappelijke impact van de architectuur. 

Architectuur als leefmilieu. 
2. Inzicht in de gezonde stad met het woonweefsel als basis. 
3. Inzicht in de stedenbouwkundige samenhang en de continuïteit in ruimte en tijd. 
4. Bottum up planning, de relatie met de gebruiker is zoek. 
 
WAT EEN JURY ZOU  MOETEN EVALUEREN  
 
1. Studie omgeving: zijn de problemen op vlak van bewegingspatronen, ruimtegebruik 

en functies goed in kaart gebracht? 
2. Is er een duidelijke synthese van de interviews met bevoorrechte getuigen? 
3. Zijn de wensen van de bewoners/gebruikers voldoende duidelijk vertaald naar een 

gepast bouwprogramma? 
4. Wat is de meerwaarde van het project voor het leefmilieu? 
5. Is het woonweefsel versterkt? 
6. Is de biomassa vermeerderd? 
7. Is er harmonie met de omgeving? 
8. Weerspiegeld het ontwerp de sfeer van de stad? 
9. Is er verbeterd contact met buur en natuur? 
10. Is het gebouw autonoom qua energieproductie en waterbeheer? 
11. Zijn er voldoende woonvoorzieningen op loopafstanden? 
12. Is het project kindvriendelijk? 
13. Kan men in dit project zonder auto leven? 
14. Zijn de problemen ten gronde opgelost die de bewoners/gebruikers hebben 

aangereikt? 
 
TOETSING AAN DE WENSEN VAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS 
Laat ook de bewoners punten geven op de ontwerpen zodat de studenten contact krijgen 
met wat er leeft in de samenleving. 

  

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2014_nr16_DE_KINDVRIENDELIJKE_STAD.pdf

