
SOCIALE HUISVESTINGSWIJK DRIE HOFSTEDEN



KRAS 

° 2015

14 medewerkers

focus op complexe, binnenstedelijke projecten

Femke Timbermont > meter
Tine Broos > extern deskundige



GENT - 
HERONTWIKKELING  ELEKTRION SITE 

TOT WATT THE FIRMS



LEUVEN -
RECONVERSIE MARIE THUMAS FABRIEK
TOT NIEUW STADSDEEL MET MIX VAN WONEN EN WERKEN



KORTRIJK - 
SOCIALE HUISVESTING

VERNIEUWING WIJK DRIE HOFSTEDEN



KORTRIJK - 
WIJK DRIE HOFSTEDEN



ONTWORPEN VOLGENS 
TUINWIJKMODEL

Stadswijk met typisch dorps karakter

Lage ééngezinswoningen met voor- en achtertuin

Omgeving met veel groen

Tuinwijk Le Logis, Watermaal - Bosvoorde

Tuindorp, Geldermalsen



REALITEIT ?

Grote asfaltvlaktes tussen de woningen

Ongedefinieerde groene ruimtes 

Woningen met inrit naar garage



PARKEERPLAATSEN

• neerritten naar garages
• opstelplaatsen in voortuinstrook
• parkeerstroken langsheen beide zijden straat
• garageboxen

> geen contact tussen woningen en straat



PUBLIEKE PAADJES

• te smal
• geen doorzichten
• geen contact tussen de woningen en de paadjes
• slecht onderhouden

> weinig gebruikt omwille van onveilig gevoel



PRIVATIEVE TUINEN

• berging tussen leefruimte en tuin
• bel etage voor garage, slechts klein trapje

> directe relatie met tuin vanuit leefruimte ontbreekt



OPENBARE GROENZONES

• aan de rand van de wijk
• zonder specifieke functie (speelelement, bankje, ...)

> niet gebruikt werden door de buurtbewoners



woning 
geen contact 
straat / tuin
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weinig gebruikt
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groenzone
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groen
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ELEMENTEN SHUFFELEN BINNEN DEZELFDE RUIMTE



IDEE VAN DE TUINWIJK HERDACHT

• Groenzones aan straatzijde zijn ingeruild voor grote, doorwaadbare, gemeenschappelijke binnentuinen. 
Deze worden in lente aangelegd in overleg met buurtbewoners, samen met een sociale coördinator. 
Binnentuinen zijn plek voor sociale cohesie bij uitstek, dus hopelijk lukt opzet.

• Densiteit in de wijk is gevoelig verhoogd door meergezinswoningen in de wijk te introduceren. Binnen 
tuinwijkgedachte toch ook ruimtelijk rendement verhoogd.

• Sociaal woonaanbod werd uitgebreid voor zowel alleenstaanden, kleine en grote gezinnen alsook 
zorgstudio’s voor begeleid wonen! Vrij uniek binnen sociale huisvesting.

! Realiseren ambitieuze masterplanvisie enkel mogelijk door bevlogenheid opdrachtgever en door 
samenwerking met verschillende diensten van stad Kortrijk. 



GROENE TUINWIJK MET
127 (VER)NIEUW(D)E WONINGEN



SOCIALE ! HUISVESTING -
ZORGWONINGEN VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING

U-vormig volume rond binnentuin

Compacte units type 0/1 en 0/2 
met gemeenschappelijke leefruimte 
en studio voor inwonende verzorger

Uitgebaat door Ubuntu



GELIJKVLOERS



VERDIEPING +1



VERDIEPING +2











SOCIALE HUISVESTING -
VOORTREKKERSROL

Naast sociale aspect ook voortrekkersrol wat 
duurzame technieken betreft. 

Hele wijk heeft warmtepomp:
- individule unit voor woningen
- beoveld bij meergezinswoningen

Vernieuwend technieken fase 1:
- houtbetonblokken
- systeem A+ 
   (vraaggestuurde natuurlijke ventilatie)



HOUTBETONBLOKKEN

Duurzamer (relatief)

Beter binnenklimaat





SYSTEEM A+

Schouw die door thermische trek zorgt voor ventilatie
in combinatie met CO- en vochtgestuurde roosters

Geen filters en knopjes, low tech systeem 
> bewoners kunnen niets mis doen (in theorie...)



FASE 1 - 
OPGELEVERD











FASE 2 - 
WERF GESTART



DE GUSTIBUS ET COLORIBUS 
NON EST DISPUTANDUM

Sterk uitgebreidde woonprogramma toont zich 
in verschillende architecturen

> moedwillig doorbreken van stereotiepe en 
stigmatiserende van oorspronkelijke wijk

> zelforiëntatie in de wijk door doorbreken 
monotome rijen woningen



LUNCH 
+ MEET AND GREET !


