
In het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1998-1999 publiceerde 
Koen Van Synghel een uitvoerig stuk waarin hij de toenmalige 
wedstrijdcultuur in Vlaanderen en Brussel kritisch tegen het licht hield. 
Het is opvallend hoe een aantal van zijn bezorgdheden nog steeds 
aanwezig zijn in het debat over zin en onzin van architectuurwedstrijden. 
Van Synghel sprak van een wildgroei aan wedstrijden, en lijstte enkele 
gevaren op. In de eerste plaats klaagde hij aan dat het ereloon voor de 
ontwerpers de inspanningen zelden dekken, en dat een wedstrijd vaak 
een uitputtingsslag betekent voor een bureau. Daarbij betreurde hij de 
onduidelijke regelgeving. In 1992 kwam er een eerste Europese richtlijn 
in verband met overheidsopdrachten, maar Vlaanderen organiseerde 
ontwerpwedstrijden zonder een degelijke handleiding. In 1997 kwam 
er wel een Belgische regelgeving over openbare procedures voor de 
overheidsopdrachten, maar dat juridische kader werd niet vergezeld 
van een culturele visie. Van Synghel haalde de voorbeelden van de 
gerechtsgebouwen in Antwerpen en Gent aan, die niet gepaard gingen 
met de ontwikkeling van een visie op wat een ‘open hedendaagse justitie’ 
kan betekenen, evenmin welke stedenbouwkundige dynamiek dergelijke 
grootschalige publieke gebouwen teweeg kunnen brengen.

Van Synghel concludeerde dat wedstrijden kunnen bijdragen aan 
architecturale kwaliteit, maar dat ze er geen garantie voor bieden. Die 
garantie zit in de intellectuele en organisatorische omkadering van 
de wedstrijd waaronder de begeleiding van de opdrachtgever bij het 
definiëren van de opdracht en de zorgvuldige samenstelling van de jury. 
Daarmee doelde Van Synghel op de nood aan een kwaliteitsbewaker 
van het proces. Bovendien stipte hij ook aan dat er te weinig met 
wedstrijdformules werd geëxperimenteerd, meervoudige opdracht of 
open wedstrijden, in functie van een optimaal resultaat.
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