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plaats Leuvensestraat, Aarschot

bouwheer Stadsbestuur Aarschot

opdracht open oproep volledige studieopdracht voor de opmaak 

van een masterplan voor de omgeving van de site De Torens en 

een architectuuropdracht voor het bouwen van een sociaal huis 

met een dienstencentrum en 50 serviceflats op de site SIMA

ontwerpteams 

•	51N4E

•	B-architecten

•	noA.architecten

•	Jan De Vylder architecten
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In opdracht van de Vlaamse regering 
draagt de Vlaams Bouwmeester 
bij tot de voorbereiding en de 
uit voering van het architecturaal 
beleid van de Vlaamse overheid, en 
helpt op die manier een architec-
turaal kwalitatieve leefomgeving in 
Vlaanderen te creëren.

A+pArtner
De Open Oproep is een 

selectieprocedure waarbij de 
Vlaams Bouwmeester de publieke 

opdrachtgever bijstaat in zijn 
zoektocht naar een kwalitatieve 

ontwerper.

Vlaams Bouwmeester
Vlaamse Overheid

©
 m

ic
h

aë
l 

de
 l

au
sn

ay
©

 m
ic

h
aë

l 
de

 l
au

sn
ay



A+219 61open oproep

In de recente Architectuurnota van het Vlaams Architectuur
instituut en de Vlaams Bouwmeester wordt opgeroepen om 
van architectuur in Vlaanderen eindelijk een ware reflex te 
maken. Zeker de overheid zou geen stap meer mogen zetten 
zonder er reflexmatig architectuur aan te verbinden. Een reflex 
is, zo schrijft Van Dale, een onmiddellijke, onwillekeurige reac
tie op een zenuwprikkel. De vraag is dan waar de prikkel die 
de architectuurreflex tot gevolg heeft, vandaan komt. Uit de 
hoop op een mooiere wereld? Uit een verlangen naar realisa
ties, omzet en vooruitgang? Uit een besef van de competitieve 

– electorale – marktwaarde van architectuur? Of gaat het om 
een reflex die werkelijk onberedeneerd tot stand komt, omdat 
we het zo gewoon zijn, omdat vorige generaties erom gevoch
ten hebben en we toch niet met de traditie kunnen breken? 
In elk geval: architectuur is steeds vaker hét emancipatorisch 
middel voor Vlaamse steden. Kortrijk laat zich bezoeken als een 
‘best of’ van de vaderlandse architectuur; Antwerpen blijft de 
druk besproken werf van de eeuw; Gent krijgt er met de regel
maat van de klok een nieuw, ‘kwalitatief’ semipubliek gebouw 

Oude reflexen in
een provinciestad
Op een voormalige industriële site wil de stad Aarschot in 
samenwerking met het OCMW een dienstencentrum met 
serviceflats bouwen. Tegelijkertijd wordt aan de architecten 
gevraagd een aanzet te geven voor de ontwikkeling van de 
wijdere omgeving.

51N4E stelt voor om één 

artificieel landschap te maken: 

gering grondverzet herstelt de 

oorspronkelijke helling, waardoor 

wonen in terrasbouw mét weids 

uitzicht mogelijk wordt
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bij. En ook in een kleine provinciestad als Aarschot, met nau
welijks 30.000 inwoners, werden de afgelopen jaren vijf Open 
Oproepen georganiseerd. Robbrecht en Daem architecten 
maakte een masterplan op voor de stad, en binnen die context 
werd er een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een 
ontwikkelingsplan van de site De Torens, en voor het bouwen 
van een sociaal huis met een dienstencentrum en vijftig ser
viceflats. De bevolking van Aarschot wordt ouder en hopelijk 
ook wijzer – en hetzelfde geldt voor het grondgebied en de 
infrastructuur van de stad. Zo is er geen plek in Vlaanderen die 
niet stilaan doordrongen raakt van de architectuurcultuur, van 
het verlangen naar architectuur. Is er misschien al sprake van 
een reflex? En zo ja, wie of wat houdt het hamertje vast? En in 
welke richting schiet het onderbeen?
De visie over de ontwikkeling van Aarschot, opgemaakt door 
Robbrecht en Daem, gaat uit van drie concepten: de ontwik
keling van de historische stadsvesten ter versterking van het 
stedelijk weefsel, de ontwikkeling van de Demer als ‘lijnele
ment’, en de ontwikkeling van de spoorwegbundel als ‘artifici
eel lijn element’. Die twee laatste concepten werden uitgewerkt 
in eerdere projecten. Het concept van de stadsvesten komt aan 
bod in deze Open Oproep.
Hoe kan men in het rijke Westen een stad ‘ontwikkelen’? Door 
zoveel mogelijk prikkels te geven aan het belangrijkste verkeer 
in onze wereld: het verkeer van geld, dat ongeremd en onver
minderd heen en weer stroomt. De reflex om elke stad tot een 
shoppingcentrum te maken is hardnekkig. In het dichtgeslibde 
Vlaanderen wordt het in deze of gene stad zonder aarzelen als 
een uitzonderlijk kenmerk gezien. Maar in een straal van dertig 
kilometer vindt men algauw drie of vier gelijkaardige kernen 
terug. Aarschot is zich bewust van die mechanismen. Het kiest 
er voor om de commerciële activiteiten uit te breiden binnen de 
stadskern, en niet in de rand. Toch blijft het shoppen, samen 
met de ruimtelijke draagkracht, de angel in deze Open Oproep.

Architectuur kan slechts een reflex zijn als ze de eigen vooraf
gaandelijke stimulus in vraag stelt en vervolgens bemeestert. 
51N4E – een bureau dat niet zelden op een retorische manier 
mee bouwheer speelt – kiest er dan ook voor om de noodzaak 
aan een nieuw commercieel gebied, zelfs al is het dan in het 
centrum van Aarschot, te relativeren. Het ligt meer voor de 
hand om het bestaande handelscentrum te versterken. Het 
voormalige fabrieksterrein tussen stad (Bonewijk) en heuvel 
(met de Orleanstoren) wordt op die manier vrijgemaakt voor 

Architectuur is steeds vaker 
hét emancipatorisch middel 
voor Vlaamse steden.

In het ontwerp van Cuypers & Q 

wordt het industriële ‘achtergebied’ 

met de bestaande bebouwing tot 

‘voorkant’ gemaakt, zodat het voor-

malige industrieterrein zichtbaar 

onderdeel wordt van Aarschot
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Het ontwikkelingsplan van 

B-architecten wordt gekenmerkt 

door grote, complexe volumes, 

van vaak meer dan zes of zeven 

verdiepingen

woningen. 51N4E stelt voor om één artificieel landschap te 
maken: gering grondverzet herstelt de oorspronkelijke hel-
ling, waardoor wonen in terrasbouw mét weids uitzicht moge-
lijk wordt. De gebouwen – 129 woningen en 40 appartemen
ten – staan in evenwijdige stroken, geschikt langs de nieuwe 
hoogtelijnen. De Orleanstoren wordt niet gerenoveerd maar 
verhoogd, zodat er opnieuw een verticaal element in de stad 
kan dialogeren met de kerktoren. Een breed pad sluit aan 
op het stadscentrum en ontsluit de evenwijdige stroken met 
woningen. Het is ook langs dit pad dat het OCMWgebouw 
wordt georganiseerd – het wordt er als het ware als een schelp 
zacht tegenaan gedrukt. Het creëert zo een halfopen, verzon
ken binnentuin, waarrond de 36 serviceflats als doorzonappar
tementen vormgegeven zijn. Aarschot evolueert op die manier 
naar een dichtbebouwde maar kleinkorrelige gemeente waarin 
vooral gewoond wordt, in een heldere, rustige en duidelijk 
leesbare omgeving.

De aanpak van Cuypers & Q is daarentegen reflexmatiger. Het 
industriële ‘achtergebied’ wordt als het ware verkaveld, of 
alleszins versnipperd, zodat er zeer verschillende activiteiten 
plaats kunnen vinden in even verschillende contexten: een 
wandelpark, detailhandel, een winkelstraat, een minishopping
centrum, kantoren, woningen, ‘urban villa’s’, parkeergelegen
heden, enzovoorts. Van de ‘achterkanten’ van de bestaande 
bebouwing (gericht naar de stad en de Bonewijk) worden 
‘voorkanten’ gemaakt, zodat het voormalige industrieterrein 
zichtbaar onderdeel wordt van Aarschot. Maar dan nog kan 
men zich afvragen of voor deze pluriforme, chaotische vorm 
van ontwikkeling, überhaupt architecten nodig zijn. Het dien
stencentrum en de serviceflats staan binnen dit ontwerp als 
een zoveelste overschaald volume in de nondescripte omge
ving. Twee massieve volumes, georganiseerd rond een atrium, 
worden tegen de miniscule rijhuisjes van de Bonewijk aangezet, 
en verbonden door een grote ondergrondse parkeerlaag. Zo 
worden de heuvel en de Orleanstoren pas echt tot verdonkere
maande achterkantplekken gemaakt.

Ook in het voorstel van Barchitecten is het verlangen naar 
architectuur, naar transactie en bakstenen, te groot om nog 
deugdelijk te kunnen zijn. Er is niets erger dan een provincie
stadje dat doet alsof het Antwerpen is. De ‘uitgebalanceerde 
stedelijkheid’ waar Barchitecten naar op zoek zijn, is niets 
meer dan een onevenwichtig en onrustig commercieel aura. 
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De serviceflats in het ontwerp 

van noA.architecten worden in 

terrasbouw aangelegd, zodat de 

voormalige helling op een letterlijk 

architecturale manier terug 

aanwezig wordt gemaakt

Het installeert zich in hun ontwikkelingsplan door middel van 
grote, complexe volumes, van vaak meer dan zes of zeven ver
diepingen. De doorwaadbaarheid in verschillende richtingen 
die hiermee beoogd wordt, kan heilzaam zijn, maar opnieuw 
stelt de architectuur zich als infrastructuur op, in de slechte zin 
van het woord: groots, dominant, te onderscheidend en redu
cerend. De dienstenflats zijn van hetzelfde kaliber: intrinsiek 
kunnen ze ongetwijfeld zeer goed functioneren. De ontdub
beling in twee gebouwen, verbonden met een luchtbrug, geeft 
het wonen een sociale en theatrale lading. Maar waarom zou 
dit OCMWgebouw plots met stip het grootste complex van 
Aarschot moeten worden?

In vergelijking daarmee gaat noA.architecten bijna met een 
al te tedere voorzichtigheid te werk. Een echte meesterzet 
voor Aarschot presenteren ze niet: de werkelijke toegevoegde 
bebouwing in het ontwikkelingsplan is minimaal. De service
flats worden in terrasbouw aangelegd tegen de heuvel die naar 
de Orleanstoren leidt, zodat de voormalige helling op een let
terlijk architecturale manier terug aanwezig wordt gemaakt. 
Het gebouw breekt open in verschillende gevelfronten, die 
aansluiten bij de omgeving, maar die toch één geheel vormen. 
De volumetrische differentiatie laat toe om verschillende plek
ken, terrassen, pleinen en toegangen te organiseren. Het ein
deloos variërende gevelfront langs de Bonewijk wordt verder 
uitgebouwd, en er worden poorten voorzien die ontwikkeling 
naar zones achterop mogelijk maken. Verwijzend naar ‘Every 
Building on 100 West Hastings’ van Stan Douglas, maakt noA 
een prachtige, langgerekte collage die de onreduceerbaarheid 
en de ware ‘kleine’ stedelijkheid van Aarschot zichtbaar maakt: 
ontelbare geveltjes op een rij, met openingen, gaten en poor
ten – met helemaal rechts de nieuwe serviceflats – en met ach
terop, opengewerkt en vrijgemaakt, het nieuwe park dat zich 
zacht glooiend uitstrekt in de richting van de heuveltop.

Voor Jan De Vylder (hier geassocieerd met het bureau drd h
architects uit Londen) is architectuur nog minder een zomaar 
na te volgen reflex. Meer nog: er wordt voorgesteld om de 
fabrieksgebouwen net niet af te breken, maar op een Gordon 
MattaClarkachtige manier aan te tasten, te muteren, opnieuw 
in te richten of aan te passen. Dat de fabrieksarchitectuur het 
echt waard is om behouden te blijven, valt te betwijfelen, maar 
daar gaat het niet om: het is belangrijk dat de architectuur
reflex nu en dan letterlijk in bedwang wordt gehouden. Het 
ontwerp van De Vylder voor de serviceflats hanteert een 
opvallend sobere begijnhoftypologie. Het gebouw wordt in 
drie tegen elkaar aan liggende lijnen ontdubbeld, zodat er 
een groot gebouw ontstaat dat toch de schaal van de omge
ving heeft. Wat Aarschot nodig heeft, wat we allemaal nodig 
hebben, is niet zomaar architectuur, als wel – allereerst – de 
vraag waarom we architectuur nodig zouden hebben. Pas als 
iedereen beseft dat we nooit zomaar weten waarom er welke 
architectuur op welke plek moet zijn, pas als architectuur geen 
reflex is, kan er gebouwd worden.



A+219 65open oproep

o
p

e
n

 o
p

r
o

e
p

 s
e

l
e

c
t

ie
p

r
o

c
e

d
u

r
e

 v
l

a
a

m
s

 b
o

u
w

m
e

e
st

e
r

 s
it

e
 s

im
a

 a
a

r
s

c
h

o
t

Het ontwerp van Jan De Vylder 

architecten voor de serviceflats 

hanteert een opvallend sobere 

begijnhoftypologie

Voor Jan De Vylder is architectuur niet zomaar een na te 
volgen reflex. Het is belangrijk dat de architectuurreflex 
nu en dan letterlijk in bedwang wordt gehouden.


