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PROEFPROJECTEN VOOR COLLECTIEF WONEN DAGEN DE KLASSIEKE
GEWOONTEN UIT

Eigen huis met tuin is zo passé
07 MEI 2014 | Geert Sels

We wonen te groot en te overal. Wat moeten we dan? Het Team
Vlaams Bouwmeester lanceert vijf nieuwe modellen voor collectief
wonen. Die moeten ons verleiden om onze gewoonten te veranderen.
De sociale wijk en de verkaveling kunnen er heel anders uitzien.

‘Tegen 2050 zijn er één miljoen Vlamingen meer’, zegt minister van Wonen Freya Van den
Bossche (SP.A). ‘Dan willen zeven miljoen mensen kwaliteitsvol én betaalbaar wonen. Maar
de ruimte is beperkt. Er zijn dus nieuwe oplossingen nodig en daar is de Vlaming nog niet
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vertrouwd mee. Vijf nieuwe projecten tonen aan dat de alternatieven realistisch zijn én
dichtbij.’

Voor de vijf proefprojecten, klaar voor uitvoering, heeft het Team Vlaams Bouwmeester
ontwerpers uitgedaagd om toekomstgerichte modellen uit te denken. Het zijn
uiteenlopende types op vlak van collectief wonen, goed voor 2.210 woningen. Ze laten de
Vlaming zien dat er meer is dan ‘een eigen woning met tuin’.

Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen noemt het een ‘winstenverhaal’. ‘Met deze types
kunnen we de woningmarkt vernieuwen. Er zijn voorstellen om de sociale wijk, de
verkaveling of het voorstedelijk bouwblok grondig te herdenken. Nu koopt de Vlaming
grond én een woning. Wonen kan veel betaalbaarder zijn door grond en bezit los te
knippen.’

De goede oude sociale wijk kan er heel anders uitzien dan wat we nu kennen. Dat bewijst de
bestaande tuinwijk Nieuw Hemiksem, die er in het proefproject als herboren uitziet. De
wijk was oorspronkelijk rond een groen hart geschikt. Door een sluipende aanbouw
ontstond een wildgroei en een onduidelijke publieke ruimte. Er was weinig onderhoud,
zodat het er wat verlept is gaan uitzien.

In het proefproject is de wijk binnenstebuiten gekeerd. De ene centrale groenruimte wordt
vervangen door drie groenzones aan de buitenkant. Het gebied heeft een collectieve tuin,
een boomgaard en speelweiden. De behuizing is compacter geordend: er is evenveel
woonplaats maar vijf keer meer groen.

Terwijl de vijf voorbeeldprojecten net proberen om de bestaande vrije ruimte te behouden,
snijdt het project Middenheide in Beveren uitzonderlijk toch nieuwe grond aan.
‘Verkavelen zal de Vlaming allicht toch nog een poos blijven doen’, zegt Swinnen. ‘Laten we
het dan ineens goed proberen te doen.’

Het project in Beveren wordt getrokken door Matexi. Dat is een verrassende keuze, want de
projectontwikkelaar doet vooral in verkavelingswijken zoals de klant die graag wil. ‘We
stappen hierin’, legt Bart Aerts van Matexi uit, ‘omdat we niet alleen willen weten wat de
klant nu koopt, maar ook wat hem over vijf jaar interesseert.’

Matexi bouwt nu al kleiner. Aerts: ‘We kunnen het model “huis met tuin” niet oneindig
blijven verdichten. Een kleiner huis voldoet niet meer aan de woonwens van de koper. Dus
proberen we anders na te denken over wonen.’

Middenheide herdenkt de klassieke verkaveling door zuiniger om te springen met de open
ruimte en niet alles te versnipperen. De woningen krijgen een beperkte privé-buitenruimte.
Als compensatie hebben de bewoners een uitgestrekt publiek domein en
gemeenschappelijke tuinen.



Grondcoalitie

Nog een grensverleggend project is Meulestede Noord in Gent. Het krijgt de Belgische
primeur op een CLT, een community land trust, zoals die in de VS weleens voorkomt. De
bewoner koopt een woning maar niet de grond. Die blijft in publiek bezit. Voor het project
in Turnhout is er zelfs een juristenploeg aan boord gekomen om de finesses van een
‘grondcoalitie’ te regelen.

Overmaatse bouwblokken treft men vaak aan in de twintigste-eeuwse voorstad. Daar
bedenkt het project in Wilrijk alternatieven voor. Het plan gaat voor verdichting en zet een
bouwblok in een bouwblok. Daartussen ontstaat een informele ‘wegelkosmos’ voor
moestuinen en speelruimte. Ondanks de verdichting wordt de beschikbare groenruimte een
pak groter.
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Bij een ‘community land trust’ of grondcoalitie koop je een woning
maar niet de grond. Daardoor wordt wonen veel betaalbaarder

http://www.standaard.be/plus/tag/niet-te-missen
http://www.standaard.be/plus/ochtend

