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ZeS CASe STUDieS
—
Vormen van opdrachtgeverschap die in 
het buitenland gebruikelijk zijn, worden 
vertaald en getransformeerd naar de 
Vlaamse context.

BOUWGROEP
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Om tot een trendbreuk in de Vlaamse woonproduc-
tie te komen, is het nodig om ook het statuut en de 
achterliggende structuur van het opdrachtgever-
schap te herdenken. 

Het huidig dominante model van opdrachtgeverschap in Vlaanderen is dat van 
de individuele opdrachtgever: een individu of gezin zoekt een bouwperceel, vindt 
financiering en realiseert een woning. De opdrachtgever wordt hierbij gerug-
gesteund door een canon van ingeburgerde woontypes, met de ‘villa’ als meest 
courante voorbeeld van een op persoonlijke voordelen gerichte woonvorm. 
Verder wordt dit bouwproces gefaciliteerd door een wetgevend kader, dat dit ont-
wikkelingsmodel via de gepaste bestemmingsplannen, verkavelingsvoorschriften, 
enz. mogelijk maakt.

Groepswoningbouwprojecten met een traditionele ontwikkelaar als opdrachtge-
ver zijn vaak geen uitzondering op dit model. Het garanderen van het persoonlijke 
voordeel van de bewoner, zonder al te veel interferentie met medebewoners, 
is voor de ontwikkelaar een voorwaarde voor commercieel succes. Hij bundelt 
en faciliteert hooguit het realisatieproces van de individuele woonwens, eerder 
dan op zoek te gaan naar de mogelijke meerwaarde van het samen-wonen van 
diverse bewoners en gebruikers. 

Het huidige bestel maakt dus weinig ruimte voor het inzetten op de collectieve 
voordelen die de woonproductie voor bewoners en samenleving kan realiseren. 
Meer zelfs, het dominante model van onze woningbouw verbruikt ruimte, energie, 
middelen en tijd op een niet duurzame wijze.

Nieuwe coalities  
voor het wonen

In een verzadigd landschap van individu-
ele bouwheren bieden ‘de bouwgroep’, ‘de 
community-land-trust’ en ‘de coöperatieve’ 
een valabel alternatief voor het opdrachtgever-
schap in Vlaanderen. Deze ‘coalities’ zetten de 
collectiviteit niet louter in als een dogma of als 
een instrument van verdichting, maar koppelen 
bewonersbelangen bewust aan ondernemer-
schap en marktdenken. Persoonlijke en col-
lectieve voordelen worden zodoende vertaald 
naar een gedeelde en kwalitatieve woonvisie.
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Geïnspireerd door buitenlandse ‘best practices’ wordt in dit onderzoek het model 
van de ‘individuele’ opdrachtgever verlaten ten voordele van een ‘collectieve’ 
opdrachtgever. Het onderzoek legt daarbij buitenlandse modellen van collectief 
opdrachtgeverschap neer in de Vlaamse context en gaat na of ze meteen inzet-
baar zijn of aanpassingen vragen. De schaal van de voorbeelden en de nadruk 
op een private financiering zijn vaak vergelijkbaar met deze van een traditionele 
ontwikkeling en bieden daarom perspectieven voor Vlaanderen.

Collectieve opdrachtgevers voor het wonen in Vlaanderen zijn in eerste instantie 
toekomstige bewoners. De uitzonderlijke nabijheid en heterogeniteit van activitei-
ten in het Vlaamse territorium bieden echter kansen om die collectieve opdracht-
gevers ruimer te definiëren. Vanuit een overtuigde ‘win-win’-strategie wordt het 
wonen verbonden met activiteiten die nu ‘elders’ en ‘sectoraal’ worden onderge-
bracht. Het wonen gaat zo bondgenootschappen aan met landbouw, logistiek, 
productie, zorg en natuur. De term ‘wooncollectief’ wordt daarbij ingewisseld 
voor de term ‘coalitie’: een collectief waarbinnen elke participant ijvert voor 
persoonlijk voordeel, maar waarbij ook het collectieve voordeel wordt verzekerd. 
Coalities halen het wooncollectief uit de hoek van het idealisme en brengen on-
dernemerschap en marktdenken in beeld. 

Coalities kunnen binnen diverse structuren tot stand komen: binnen dit onder-
zoek worden ‘de bouwgroep’, ‘de community-land-trust’ en ‘de coöperatieve’ 
getest. 

Centraal staat het voordeel, de meerwaarde die het model genereert. De indi-
viduele opdrachtgever zal zijn positie slechts aanpassen als daarmee voordeel 
kan gedaan worden. De hypothese die het onderzoek volgt, is dat de stimuli die 
een verandering in de wooncultuur teweeg kunnen brengen, vandaag niet enkel 
kwantitatief (financieel) van aard zijn, maar in toenemende mate kwalitatief: door 
toenemende gezinsverdunning neemt de vraag naar zorg zoals kinderopvang 
of mantelzorg toe; door steeds kleiner wordende percelen neemt de vraag naar 
ruimte toe; door toenemende immobiliteit neemt de vraag naar woon-werkom-
gevingen toe, enz. Het onderzoek schetst de mogelijkheden die het collectief 
opdrachtgeverschap biedt om aan die groeiende noden en nieuwe woonwensen 
tegemoet te komen. 

Als kader voor de tests wordt een fictieve maar herkenbare context vooruitge-
schoven. Op zes concrete sites worden diverse opdrachtgeverstructuren uitge-
werkt. De nadruk ligt hierbij op het proces eerder dan op de architecturale uit-
werking, die slechts een hypothetische vertaling is van dat proces. Dit onderzoek 
heeft als ambitie de condities en kansen van ‘collectief opdrachtgeverschap’ in 
Vlaanderen voor het voetlicht te plaatsen. Het presenteert de collectiviteit niet 
louter als een dogma (collectief is beter dan individueel), of als een instrument van 
verdichting (kwantitatief), maar als een sterk middel om bestaande wensen en 
problemen te beantwoorden. De coalities verbinden daarbij in essentie persoon-
lijke en collectieve voordelen en vertalen die naar een kwalitatieve woonvisie.
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Drie MODeLLeN VAN COLLeCTieF 
OPDrACHTgeVerSCHAP
—
Bouwgroepen, coöperaties, en Com-
munity Land Trusts, maken op verschil-
lende manieren een koppeling tussen 
persoonlijke en collectieve voordelen, en 
maatschappelijke winsten.
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01 randparking
02 gelijkvloerse seniorenunits
03 centraal wonen
04 petanqueveld
05 kinderopvang

06 verharde buurtpleinen
07 speeltuin
08 sportveld
09 collectief gebouw
10 collectief park

11 zorgpunt 
12 moestuin en serre
13 co-housing
14 zwemvijver
15 mix woningtypes

BOUWgrOeP: WerKMODeL
—
In een bouwgroep zijn het de toekom-
stige bewoners die samen het woning-
bouwproject initiëren en coördineren. In 
het buitenland zien we dat één van hen 
(vaak de architect) het proces aanjaagt 
en coördineert. In dit voorstel voor de 
Vlaamse context is het een onafhanke-
lijke vereniging die een groep bewoners 
van diverse leeftijden samenbrengt en 
assisteert. Zo behoudt de woonontwik-
keling ook na zijn realisatie een sociale 
dimensie, als een plek voor levenslang 
wonen (zorg).

BOUWgrOeP: CASe STUDy
—
De bouwgroep ontwikkelt een alternatief 
voor de verkaveling of appartements-
bouw in de voormalige parktuin van 
een notariswoning in een randstedelijk 
gebied. Daardoor kunnen de parktuin en 
de bestaande villa worden behouden als 
kwalitatieve context voor een verdichte 
woonontwikkeling. Verschillende typolo-
gieën van gebouwen en van woningen, 
toegankelijk voor de initiatiefnemers van 
verschillende generaties, schakelen zich 
rond en tussen gedeelde ruimtes en 
programma’s.
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eeN STijgiNg iN DeNSiTeiT

BUSINESS AS USUAL

BOUWGROEP

Afmetingen kavel:   2,3 ha
Standaard densiteit:  25 woningen/ha

Aantal gerealiseerde units:    58 woningen

Afmetingen kavel:   2,3 ha
Densiteit:    32 woningen/ha (+ 25 %)

Aantal gerealiseerde units:    73 woningen

50 % jonge gezinnen

30 % kleine gezinnen

20 % senioren
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BOUWgrOeP: COMPACT, 
BeTAALBAAr eN iNTer-
geNerATiONeeL WONeN
—
De geschetste ontwikkeling is de direc-
te, fysieke vertaling van de woonwensen 
van haar toekomstige bewoners. De 
bouwgroep laat daaren boven toe om 
een dichtheid te realiseren die hoger ligt 
dan 25 woningen per hectare (door het 
beleid vooropgesteld). Daardoor kan 
ook een belangrijk deel sociale en be-
taalbare woningen worden gerealiseerd.
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De bewoners delen een groot, gemeenschap-
pelijk balkon met een open zicht naar het 
binnengebied. Het grote, betonnen oppervlak, 
dat gewoonlijk industriële hallen omgeeft, kan 
een geweldig skate- en fietsplein worden in het 
weekend.

COLLeCTieVe VOOrDeLeN

0 5 10 20 50 0 5 10  20      50

– hogere densiteit
– eventuele opwaardering van restruimtes
– duurzame en efficiëntere 
 bedrijvigheid door de nabijheid van wonen

COLLeCTieVe VOOrDeLeN

PerSOONLijKe VOOrDeLeN
– huurinkomsten voor de coöperatie
– betaalbare woningen voor bewoners

COöPerATie: WerKMODeL
—
De coöperatie is een rechtspersoonlijk-
heid die inwoners als ‘leden’ heeft, 
en die als organisatie het ontwik-
kel- en bouwproces coördineert. In de 
Vlaamse context kan de coöperatie als 
een performante actor optreden om 
gronden van andere actoren (bedrijven, 
landbouwers, enz.) te transformeren tot 
gemengde woonprojecten.

COöPerATie: CASe STUDy
—
Een logistieke hal, gelegen op de rand 
van een industrieterrein en een land-
bouwgebied, wordt door de coöperatie 
samen met de eigenaar ontwikkeld als 
een project met gemengd programma. 
Via deze alliantie kunnen woningen wor-
den verweven met bedrijvigheid en an-
dere functies, én worden meer utilitaire 
gebieden stapsgewijs getransformeerd 
tot bewoonde werk-omgevingen.
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PerSOONLijKe VOOrDeLeN
Ensemble huisvest diverse functies als 
winkels, een kinderdagopvang etc. en 
ruimten voor bijeenkomsten. De variatie 
van functies zorgt voor meer nabijheid.

PerSOONLijKe VOOrDeLeN

Betaalbare gezinswoning in een rijk land-
bouwgebied. Winkels, gemeenschappelijke 
kantoorruimte, kinderdagopvang

COLLeCTieVe VOOrDeLeN

Landbouw is intrinsiek onderdeel  
van het ensemble. Er is diversiteit in 
gebruik en gebruikers.

COLLeCTieVe VOOrDeLeN

Ruimte voor collectieve
moestuinen.

PerSOONLijKe VOOrDeLeN
Woningen kennen verschillende  
grootten om een antwoord te geven  
op thema’s als vergrijzing,  
gezinsverdunning en mantelzorg.

COLLeCTieVe VOOrDeLeN

Intensivering gedeeld vervoer.

COMMUNiTy LAND TrUST: 
WerKMODeL
—
Terwijl de gebouwen eigendom worden 
van de bewoners en ondernemers, blijft 
de grond in de Community Land Trust 
(CLT) eigendom van de gemeenschap. 
Daardoor kunnen verschillende grond-
gebruiken als deel van één ensemble 
worden ontwikkeld, én kan die synergie 
ook na de bouw worden beheerd 
door de gemeenschap van eigenaars 
en gebruikers. De CLT is een sterk 
instrument voor non-profit organisaties 
die woningbouw willen koppelen aan 
het behoud en versterken van andere 
facetten van het verstedelijkte Vlaamse 
territorium, zoals natuurlijke systemen of 
voedselproductie.

COMMUNiTy LAND TrUST: CASe 
STUDy
—
De gedeelde eigendom van de grond 
laat toe om de synergie tussen 
verschillende gebruikers duurzaam te 
beheren. Private voordelen (wonen met 
landschap, landbouwactiviteit) worden 
en blijven zo steeds gekoppeld aan 
collectieve gedeelde ruimtes en winsten 
(open ruimte, voedsel…).
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Bestaande toestand

Trendvolgend scenario

Speculatie
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COMMUNiTy LAND TrUST: 
ALTerNATieF VOOr VerKAVeLiNg
—
Door de landschappelijke ontwikkeling 
in synergie met de woningbouw te reali-
seren, kan het dichtslibben van de open 
ruimte worden vermeden. Zo maakt 
de CLT het mogelijk om een specifieke 
woonkwaliteit te realiseren, als een sterk 
alternatief voor de verdere verkave-
ling van Vlaanderen. Rond de centrale 
gedeelde ruimte of erf worden de wo-
ningen en collectieve voorzieningen 
georganiseerd, terwijl de open ruimte 
daarrond open en productief blijft.


