
Vijf ontwerpteams hebben de afgelopen maanden potentieel en  
randvoorwaarden van de Pilootprojecten Wonen van de Vlaams Bouwmeester 
geformuleerd. Dat ontwerpend onderzoek heeft bewust geen kant-en-klare 
ontwerpen opgeleverd – waarvoor de werken als het ware morgen kunnen 
worden opgestart. Wel is een aantal denksporen ontwikkeld: op welk soort 
plekken in Vlaanderen kunnen we op welke manier en met welke partners 
innoverende woonprojecten realiseren? Met die denksporen kunnen lokale 
besturen, privépartners en ambitieuze bouwheren aan de slag. Tot eind juli 
kunnen ze zich aanmelden om één van de vijf pilootprojecten te realiseren.

tegen 2030 zullen in Vlaanderen nog eens 330.000 gezinnen 
gehuisvest moeten worden. Dat is een zware ruimtelijke 
opgave, maar evengoed een mooie kans voor vernieu-

wing. Voor het Team Vlaams Bouwmeester was de verwachte be-
volkingstoename de aanleiding om een aantal fundamentele vragen 
te beantwoorden. Hoe kunnen die nieuwe woningen bijdragen aan 
een beter ruimtelijk beleid? Hoe kunnen we daarvoor op een sociaal 
geïntegreerde wijze aantrekkelijke en betaalbare woonomgevingen 
realiseren? Hoe kunnen we al die individuele woonwensen vervullen 
met minder maatschappelijke lasten en kosten? Die vragen vormen 
de basis van het traject voor de Pilootprojecten Wonen dat Vlaams 
minister Freya Van den Bossche en het Team Vlaams Bouwmees-
ter - samen met het Agentschap Wonen Vlaanderen, de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen en het team Stedenbeleid - zijn 
gestart. Het is een traject waarbij ontwerpcapaciteit bewust wordt 
aangewend om het toekomstig beleid mee aan te sturen, mogelijke 
scenario’s en methodieken voor de woningproductie uit te testen, en 
de bakens met vijf referentieprojecten te verzetten. 

In een eerste fase hebben vijf ontwerpteams een kader voor 
de Pilootprojecten uitgewerkt (zie kaderstuk). De resultaten van 
dat onderzoek werden op 23 april ll. tijdens een studiedag in het 
Vlaams Parlement gepresenteerd. Die dag werd ook de oproep aan 
kandidaat-bouwheren voor de Pilootprojecten Wonen gelanceerd. 

Vijf combinaties van opdrachtgevers zullen eind deze zomer worden 
gekoppeld aan de vijf ontwerpteams en samen een masterplan voor 
een specifieke site met een specifiek programma opstellen. Die teams 
zullen in de eerste plaats op zoek gaan naar de winstpunten van het 
slim combineren van opdrachtgevers, functies en gebruikers. De 
Pilootprojecten Wonen moeten die collectiviteitswinst mee helpen 
verbeelden en realiseren opdat die kan uitgroeien tot een standaard 
voor de toekomst. Daarbij kan de huidige nadruk op de woonbonus 
verschuiven naar de collectiviteitsbonus van morgen. 

Die collectiviteitswinst kan op alle maatschappelijke niveaus 
worden geboekt. Hier volgt een poging tot categorisering, geba-
seerd op het verrichte ontwerpend onderzoek en vertrekkend van 
vijf invalshoeken.

Collectieve opdrachtgevers

Coöperatieve woningbouw, CLT (‘Community Land Trust’) en bouw-
groepen zijn voorbeelden van gezamenlijk opdrachtgeverschap, die 
in het buitenland hun merites hebben bewezen. Volgens het team van 
Speculations Reflexions (team 4) zijn deze formules niet zonder meer 
in Vlaanderen toepasbaar. Een doorbraak kan worden gemaakt door 
een externe actor te betrekken bij de ontwikkeling van het woonpro-

winst
  Joachim declerck, stefan devoldere, michael ryckewaert   

Wonen met
V L A A M S  B O U W M E E S T E R56 





gramma: een landbouwer die gronden huurt van de trust (CLT) en zo 
extra inkomen genereert, of een zorginstelling die als professionele partij 
initiatiefnemer kan zijn voor een bouwgroep die de bouw van woningen 
en zorgwoningen met de aanleg van voorzieningen combineert.

Dierendonckblancke, L.U.S.T. en Haerynck Vanmeirhaeghe archi-
tecten (team 1) stellen voor private actoren aan de slag te laten gaan 
met het publieke patrimonium in sociale woningbouwwijken. Het 
is een aanpak die innovatieve samenwerkingsvormen tussen sociale 
huisvestingsmaatschappijen en private ontwikkelaars impliceert. 
Cruciaal is dat de publieke partner die zijn patrimonium inbrengt, 
ook mee over de kwaliteit kan waken. Eigendomsformules - zoals erf-
pacht of opstalrecht - en duidelijke afspraken en helder geformuleerde 
ambities kunnen in een masterplan worden vastgelegd.

Projecten die deze ambitie koesteren, zijn eigenlijk niet veel 
meer dan een grootschaliger toepassing van bestaande formules van 
publiek-private samenwerking  (PPS) zoals de private inbreng bij de 
realisatie van sociale woningen (constructieve benadering overheids-
opdrachten, ‘Design & Build’ , de realisatie van de sociale lasten in 
het kader van het grond- en pandenbeleid). Door het schaalvoordeel 
wordt de sociale last echter een sociale bonus.

Slim en betaalbaar ontwikkelen

Betaalbaar wonen is weliswaar een basisvoorwaarde, maar in de 
realiteit meer uitzondering dan regel. Het ontwerpend onderzoek 
levert verschillende denksporen op voor het realiseren van betaal-
bare woningen. Dure bouwgronden zijn een belangrijke component 
van de woningprijzen. Wellicht het meest radicale, maar tegelijk ook 
meest realistische antwoord hierop wordt door team 1 gegeven. Dat 
team schakelt de factor grondverwerving uit door het toepassen van 
verdichting en herbouw binnen bestaand patrimonium. Uiteraard 
dienen de sloopkosten mee in rekening te worden gebracht. Maar 
daartegenover staan wel hogere dichtheden, besparing op dure re-
novatiekosten (vanwege hoge energieprestatie-eisen) en een (veel) 
betere energieprestatie.

Een andere strategie om hoge bouwgrondprijzen te counteren is 

het minimaliseren van het particuliere grondaandeel in de woning-
kosten. In zijn schema’s geeft het team van Bovenbouw architectuur 
met Labo S en Labo A van de Universiteit Gent (team 3) aan hoe 
een kleine private tuin gecombineerd met een gezamenlijk door de 
bewoners beheerde speelweide (waarvan de grondprijs veel lager is) 
wonen betaalbaar kan houden.

Een derde strategie reduceert de kosten van infrastructuur, 
nutsvoorzieningen en onderhoud door efficiënter gebruik. Bij het 
onderzoek van OFFICE KGDVS, Bureau Bas Smets, Bas Princen, 
Milica Topalovic, Bart Verschaffel, 3E en Project2 (team 5) wordt de 
verdichting van een overmaats bouwblok afgestemd op een gedeeld 
warmtenet. Die strategie stelt ook een alternatief voor waarbij ver-
spreide bebouwing en linten – die gebruik maken van dure want on-
derbenutte infrastructuur – op termijn door één compacter landelijk 
woonpatroon kunnen worden vervangen, op maat van het landschap. 
Waterbeheer- en zuivering kunnen dan lokaal worden geregeld.

In de projecten voor de naoorlogse woonwijken van team 1 of 
de verdichte hoogbouw van team 2 wordt onderbenut, overmaats 
en onbestemd publiek domein geprivatiseerd en bestemd als ge-
deelde, door de bewoners toegeëigende, beheerde en onderhouden 
buitenruimte. Tenslotte biedt schaalvergroting mogelijkheden voor 
efficiënter en goedkoper bouwen. Team 5 stelt een landschappelijke 
woonvorm voor die gegroepeerd kan worden gerealiseerd – al dan 
niet in gestandaardiseerde vorm. De projecten van team 1 gaan even-
eens uit van grootschalige operaties waardoor voldoende kritische 
massa wordt bereikt. Ze reiken een model aan om op een substan-
tiële manier een gemengd woonaanbod met zowel particuliere als 
sociale woningen te realiseren en zo het ‘sociaal objectief ’ sneller te 
verwezenlijken.

Gegarandeerd en 
genereus verblijf

Gedeelde ruimtes vormen onderdelen van het woonprogramma en 
worden niet meer voor elk huishouden en op elk afzonderlijk perceel 
maar voor hele bewonersgroepen gepland. In de meest eenvoudige 
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vorm gaat het om gezamenlijke parkeeroplossingen zoals de par-
keergarages van team 1, die in sommige voorstellen - onder meer als 
pendelparking - ook ter beschikking staan van de buurt. In andere 
gevallen gaat het om gebundelde parkeerhavens.

Collectieve tuinen, boomgaarden, een gedeelde rozentuin of ‘se-
cret garden’ (team 1), alsmede het revitaliseren van het oude concept 
van het boerenerf als gedeelde ruimte voor een groepje bewoners 
(team 3 en team 5), zijn alternatieve voorstellen voor de eigen tuin 
waar de Vlaming zo naar snakt. Er wordt op de baten van die voor-
stellen gewezen: liever onderhoudsmateriaal en -taken delen dan elk 
voor zich op te draaien voor de weke-
lijkse maaibeurt of zelf te voorzien in 
de eigen energie- of voedselproductie.

In de projecten van team 1 en 
team 4 - die wonen met zorg com-
bineren - vormt zorgvoorziening de 
aanleiding om gedeelde ruimtes zoals een klein buurtcentrum of een 
cafetaria toe te voegen. Ook in andere voorstellen zijn een gedeelde 
(buiten)keuken of eetkamer denkbaar als logische aanvulling op de 
individuele woonruimte. In de grootschaligere woongebouwen die 
team 1 aan bestaande wijken toevoegt, worden bijzondere plekken 
– de gelijkvloerse verdieping, hoeken – ingenomen door buurtvoor-
zieningen, winkels, een kindercrèche of parkeervoorzieningen. Die 
voorzieningen reiken verder dan het eigen project en staan ter be-
schikking van de hele wijk. Ze vormen het bindmiddel tussen het 
nieuwe project en zijn omgeving. Team 5 herdenkt het overmaatse 
bouwblok tot een nieuw dorp op maat van de 21ste eeuw. Door de 

kritische massa ontstaat in het landelijk gebied opnieuw draagvlak 
voor buurtwinkels, kinderopvang en scholen.

Minder maatschappelijke kosten

Alle voorstellen van het ontwerpend onderzoek vertrekken van be-
staande weefsels en wijken. Verdichting tempert de maatschappelijke 
kosten omdat een deel van de woningen - nodig om 330.000 extra 
gezinnen te huisvesten - zonder veel ruimtebeslag tot stand komt. 

Dankzij collectieve woonvormen en 
kwalitatief hoogstaande verdichting 
kunnen de uitgaven voor infrastruc-
tuur - wegen, riolen, nutsvoorzie-
ningen, openbaar vervoer… - sterk 
worden gereduceerd. Verdichting 

betekent echter veel meer. De ontwerpers grijpen de behoefte aan 
meer wooneenheden aan om in bestaande wijken een heuse kwali-
teitssprong te maken.

De renovatie van verouderde groepswoningbouw vormt de cen-
trale insteek van team 1. Cruciaal in die strategie is dat het aantal 
gerealiseerde wooneenheden substantieel wordt verhoogd en dat 
er dus ook dichter en hoger wordt gebouwd met ‘dikke gebouwen’, 
‘gebouwblokken’, ‘ringen’ en ‘strips’, ‘gestapelde terugspringende volu-
mes’... Dichtere woontypes kunnen een stedelijke densiteit en kwali-
teit introduceren. In zekere zin ‘verstedelijken’ ze de eerder suburbane 
woonmodellen van de oudere groepswoningbouw.
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‘Een soort Central Park 
voor het nieuwe dorp’
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Het team van BULK architecten, Collectief Noord, CLUSTER, 
Sofie Vanderlinden en de Onderzoekscel stadsontwerp OSO van de 
Universiteit Antwerpen (team 2) volgt een vergelijkbare strategie. De 
ene keer wordt laagbouw toegevoegd aan de Amelinckx hoogbouw-
wijken, de andere keer worden in het ‘grijze’ weefsel van de ‘nationale 
werven’-wijken - met hun uniforme rij- of bel-etage woningen - ho-
gere volumes geïntroduceerd.

In meer landelijke gebieden is het zoeken naar een woonvorm 
op maat van dorp en landschap. Verschillende ontwerpers streven 
naar realistische tussenvormen waarin de Vlaming de eigen woning 
met tuin herkent, maar die tegelijk ook veel compacter zijn. Daarbij 
is de rijwoning niet toevallig het ijkpunt, als compacte en individuele 
woonvorm par excellence. Door bijkomende stapeling of het groepe-
ren van toegangen ontstaan collectieve varianten zoals strokenbouw 
of ‘gehalveerde’ of ‘gevierendeelde’ bouwblokken.

Door het wonen te combineren met andere functies zoeken ver-
schillende ontwerpteams naar maatschappelijke winst op het gebied 
van energieproductie. Dat is het geval in de voorstellen van team 3, 

team 4 en team 5 waarin biomassateelt, voedselproductie, landbouw- 
en glasteelt, en zelfs logistiek met wonen worden gecombineerd. Dat 
samenbrengen van functies levert efficiëntiewinst en kostenreductie 
op, onder meer doordat de afstand tussen productie en consumptie 
van zowel energie als voedsel verkleint. In het voorstel van team 5 
wordt de productieruimte door het watersysteem bepaald. Water-
beheersing gaat hand in hand  met recreatie en sportvoorzieningen, 
als een soort ‘Central Park’ voor het nieuwe dorp maar ook voor de 
ruimere omliggende regio.

Landschap maken

De historische binnensteden en 19de-eeuwse gordels worden geken-
merkt door een stevige publieke armatuur van historische markt- en 
stadspleinen, formele stadsaanleg, boulevards en avenues. Die arma-
tuur is in verschillende steden versterkt en opgewaardeerd, onder 
meer door het stelselmatig terugdringen van de auto. Maar de 20ste-
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eeuwse stadsrand en het vernevelde tussengebied hebben een tekort 
aan publieke ruimte. En als die er al is, is ze vooral op (auto)verkeer 
afgestemd.

Verschillende ontwerpvoorstellen gaan dan ook op zoek naar 
een nieuwe invulling van de publieke ruimte in de 20ste-eeuwse 
stadsrand of het tussengebied. 

De voorstellen van team 1 en 
team 2 maken werk van het reduce-
ren van overmaatse en slecht gedefini-
eerde open ruimte, het terugdringen 
van de auto uit het straatbeeld, het 
opnieuw aanbrengen van geledingen 
en structureren in publiek domein, en 
het uitrusten van dat publiek domein 
met voorzieningen. Dit nieuwe publiek domein injecteert een dosis 
stedelijke cultuur in de 20ste-eeuwse gordel, die tot dusver nooit kon 
kiezen of hij nu stedelijk dan wel landelijk wilde zijn.

In de ‘tussengebieden’ van de rafelige Vlaamse nevelstad dreigt 
het verder bebouwen van de aanwezige grondreserves alle landschap-

pelijke kwaliteit te doen verdwijnen. Er is derhalve een sterke be-
hoefte aan woonprojecten die dat landschap behouden en versterken. 
Vooral team 3 en team 5 grijpen de woonopgave aan om ‘landschap 
te maken’. In het ene geval gaat het om het reactiveren van oude per-
ceelstructuren en herstellen van landschapskamers. In het andere 
geval vormen drassige gronden de basis voor een nieuw park.

Deze projecten gaan op zoek naar 
manieren om delen van het landschap 
tot publiek domein om te vormen 
door ze zichtbaar en toegankelijk te 
maken. De projecten reactiveren tra-
ditionele landelijke ruimtes – paden, 
lanen en dreven – of brengen formele 
publieke ruimtes zoals de ‘Close’, het 

Engelse landschapspark of het ‘Central Park’ in overeenstemming 
met het hedendaagse Vlaamse landschap. Dat nieuwe publieke do-
mein vervult een cruciale rol in het organiseren van een zacht ver-
keersysteem, los van het bestaande autowegennet.
www.pilootprojectenwonen.be
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