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masterplan

De Werve Hoef

1. Inleiding
Historische kaarten geven ons een duidelijk inzicht in de
basisstructuur en de groei van de gemeente Wijnegem
doorheen de geschiedenis. De Gemeente ontwikkelde zich
tussen de groene bekenvalleien van het Kleine Schijn in het
noorden en het Grote Schijn in het zuiden.
Rond het einde van de 17e eeuw was Wijnegem een
bescheiden landbouwgemeente met enkele tientallen hoeven
en enkele honderden bewoners. De dorpskern heeft zich
gaandeweg gevormd als een densere sliert langsheen de
Turnhoutse baan. De bebouwing breidde zich stelselmatig
uit richting de groene gemeentegrenzen.
Wijnegem is als landelijke gemeente niet kunnen ontkomen
aan de ontwikkeling van onze grootstedelijke regio. In haar
randen hebben zich een groot bovenlokaal commerciëel
centrum en een bedrijvenzone met industrie gevestigd;
bovenlokale verbindingen zoals het Albertkanaal en de
Houtlaan hebben het landschap doorsneden.
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kaart van Ferraris 1777

kaart NGI 1860-1884

2. Analyse
De specifieke ligging van Wijnegem in het landschap is
ondanks de sterke verstedelijking nog steeds leesbaar. Zowel
aan de noord- als aan de zuidzijde toont het landschap
zich nog steeds in uitgestrekte groene vlekken langsheen
de beken. Aan de zuidrand vinden we het Wijnegemhof
terug: een uitgestrekt gemeentepark. Elders vinden we grote
landgoederen terug die zich telkens kenmerken met een
slotgracht die overgaat in een vijver, en een bomendreef die
uitmondt in de omgeving.
Het bouwterrein ligt aan de noordwestelijke rand van
het dorp en vormt samen met een zuidelijker gelegen
woonuitbreidingsgebied een groene restant langsheen de
Houtlaan. Aan de overzijde van de Houtlaan bevinden zich
bedrijventerreinen. Het Albertkanaal bakent het terrein
af aan de noordoostelijke zijde. Achter de brug geven de
grote bomenmassieven aan dat de gemeente daar definitief
overgaat in het groene landschap.

beekvalleien en rug

verschillende dorpsranden

landgoederen en hoeves

stedenbouwkundige structuur
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3. Concept
De verstandige en duurzame tendens in verband met
woonuitbreiding, die tevens in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Wijnegem is opgenomen, bestaat erin de
gemeentekernen te verdichten. De vraag die hier voorligt
is eigenlijk een uitbreiding van de bebouwde kern naar de
rand toe. De meest lucide omgang met deze contradictie lijkt
ons erover te waken dat het landschappelijk karakter van de
bouwplek behouden blijft.

We voorzien alle stempels buiten de meest hinderlijke
geluidszone langsheen de Houtlaan. De woonstempels in het
zuiden sluiten aan op de bebouwing van de bestaande wijk
en de eerste fase van deze ontwikkeling. De woonstempels in
het noorden ontwerpen we meer als vrijstaande objecten in
het landschap. Daarmee sluit het masterplan op grote schaal
aan bij de condities van de gemeente Wijnegem: een densere
kern en een open rand.

Als onderlegger voor het plan verdelen we het terrein in grote
kavels met de typische vervormde orthogonaliteit die je bij
een akkerlandschap vanuit de hoogte ervaart.

We kiezen er bewust voor om de twee afgebakende zones
die verder archeologisch onderzoek behoeven, zoals vermeld
in de reeds uitgevoerde archeologische prospectie, niet te
bebouwen. Zo vermijden we netelige procedures en houden
we de mogelijkheid open om eventuele toekomstige relicten
een plaats te geven in het openbaar domein van de wijk.
Deze ruimte wordt ingericht als buurtpark.

vervormde orthogonaliteit akkerlandschap
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De bebouwing ontwerpen we met een landschappelijke
inslag. Op de grote kavels worden woonensembles ingeplant
die verwijzen naar de landgoederen en hoeven van weleer.
Deze woonensembles (woonstempels) omarmen steeds een
erf dat zich afschermt van de Houtlaan en zo een stilteplek
vormt, die tevens wordt ingezet als ontmoetingsplek
De woonensembles tellen, afhankelijk van de ligging en
configuratie binnen het masterplan, tussen de 27 en de 50
wooneenheden. Zo wordt er een collectievere tussenschaal
geïntroduceerd die elke bewoner een plek geeft binnen de 27
à 50 gezinnen van zijn woonstempel.
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4. Productielandschap, CSA
We trachten in ons voorstel niet enkel het landschap als
ervaring te behouden; we wensen het bovendien in te
zetten als productielandschap voor de duurzame wijk,
en de wijken errond. Community Supported Agriculture
(CSA) of gemeenschapslandbouw is een wederzijdse relatie
van ondersteuning en betrokkenheid tussen plaatselijke
landbouwers en bewoners die via een aandeel in een
coöperatieve vereniging de productiekosten van de boerderij
dekken, in ruil voor een oogstaandeel. Dit kan door zelfoogst
of zelfpluk of onder de vorm van voedselpakketten.
Het concept speelt in op een steeds groeiend milieu- en
gezondheidsbewustzijn in de samenleving. Dat besef
doet consumenten zoeken naar voedsel waarvan men de
oorsprong kent en dat slechts een korte afstand aflegt
tussen producent en consument. Voor de landbouwer
levert het systeem rechtszekerheid, door een spreiding van
activiteiten in het bedrijf, en een toegevoegde waarde door de
rechtstreekse verkoop zonder tussenpersonen.
We stellen ons voor dat het CSA-bedrijf vanuit de gebouwen
van De Werve Hoef kan georganiseerd worden waardoor deze
oude boerderij niet enkel gerenoveerd wordt maar in eer en
glorie hersteld.

De vijf en een halve hectaren, nodig voor een werkbaar CSA,
zijn ruimschoots voorhanden op de site en de samenstelling
van de grond is uiterst geschikt voor landbouw. Bovendien
kunnen de CSA-activiteiten uitgebreid worden met
volkstuintjes waarbij De Werve Hoef als informatiecentrum
en uitleendienst kan werken, of er kunnen bijkomende
projecten opgezet worden van pedagogische aard of op het
gebied van tewerkstelling.
Anders dan een klassiek landbouwbedrijf verbouwt een CSA
meer verschillende gewassen in een sterk rotatiesysteem, wat
de variëteit van het landschap ten goede komt. De paden
tussen de akkers (en eventuele veeweiden) en het buurtpark
van 1 ha, vormen een unieke openbare ruimte als alternatieve
ontspanning voor het gemeentepark.
De ligging in een randstedelijk gebied blijkt ideaal voor een
CSA, die tot nog toe in de Antwerpse regio ontbreekt.
Tenslotte levert het verpachten van de grond aan de boer
inkomsten op die de ontwikkeling van het hele gebied
kunnen versnellen.

sfeerbeelden coöperatieve landbouw
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5. Planopbouw
Buurtweg

Paden- en wegenstructuur

Gebouwen

De historische buurtweg van oost naar west doorheen de site
wordt bestendigd en aangesloten op twee doorgangen vanuit
de naastgelegen wijk. Hij wordt gezien als de belangrijkste
ader doorheen het gebied en is volledig afgestemd op fietsen wandelverkeer. De kern van de nieuwe wijk wordt zo
autovrij. Deze weg wordt aangelegd als een karrenspoor
omzoomd met bomen. De weg met bomenrij wordt
doorgetrokken op het braakliggende perceel die de site
verbindt met de naastgelegen wijk.

Een netwerk van paden doopt het gebied om tot een
wandelzone en nodigt de ruimere buurt uit om rond te
dolen in het gediversifieerde landschap. De ontsluiting voor
het autoverkeer ligt aan de buitenzijde zodat het gebied op
verschillende manieren kan benaderd worden zonder dat er
doorgaand verkeer is.

De bouwstempels ten noorden en ten zuiden van de
buurtweg verschillen lichtjes van elkaar. De stempels in het
zuiden zijn iets kloeker aangezet, iets geslotener en sluiten
aan op de bestaande bebouwing. De adressen liggen hier
meestal aan de buitenzijde. Binnenin de stempels vinden we
gemeenschappelijke en private tuinen.

Parkeren

De stempels in het noorden zijn iets losser van compositie
en liggen vrijer in het landschap dat erom heen vloeit. De
adressen liggen hier steeds op het gemeenschappelijke erf aan
de binnenzijde van de stempels.

Akkers
De akkers, weilanden en rust-akkers (bijvoorbeeld ingezaaid
met bloemen), vormen de natuurlijke onderlegger van de
nieuwe wijk. Ze worden van elkaar gescheiden door paden,
grachten en hagen.
Watersysteem
We ontwerpen een netwerk van grachten, zuiveringsbekkens
langsheen de Houtlaan en een bufferbekken rondom De
Werve Hoef; een soort ‘slotgracht’ als reminiscentie aan de
oude landgoederen. (zie ook 8. Duurzaamheidsmeter)
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Hoewel alle woningen tot in de directe buurt met de auto
bereikbaar zijn (voor afzetten boodschappen, hulpdiensten,
verhuiswagens...) wordt er niet geparkeerd aan de woningen.
De auto’s worden verzameld op drie parkings. Een eerste
parking wordt ontsloten vanuit de nieuwe straat die naar
de Werve Hoef leidt (vandaag reeds aangelegd) en bevindt
zich op het gelijkvloers van de grote meest westelijke
bouwstempel (stempel 1), onder een verhoogde tuin. Een
tweede parking wordt bereikt vanuit de nieuwe toegang tot
de wijk via een weg die reeds deel uitmaakt van de aanleg
van de eerste bouwfase (in uitvoering). Deze parking krijgt
de vorm van een parkeerkamer, verscholen achter de diepe
tuinen en garages aan de Merksemse baan.
Een derde parking ligt langsheen de Houtlaan en wordt
bereikt via een nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op de
Vaartdijk, in de noordoostelijke hoek van de site.

Elke stempel omvat een mix van woningtypes van
verschillende grootte en aantal slaapkamers. Er komen
telkens zowel appartementen, duplexappartementen als
grondgebonden woningen voor. Zo ontstaat op elke stempel
een kleine intergenerationele gemeenschap. Elke woning
wordt voorzien van een kwalitatieve buitenruimte in de vorm
van een terras of tuin.
Volumetrisch zijn ze samengesteld uit gebouwen met
hellende daken en gebouwen met platte daken; de
bouwhoogte varieert tussen twee en vier lagen met
uitzonderlijk een accent van vijf lagen. De stempels
verwijzen naar de landelijke typologie van vierkantshoeves en
landgoederen.

percellering in akkers

watersysteem

P

P
P

paden- en wegenstructuur

woonstempels
9

6. Typologie
Om de flexibiliteit en concrete invulling van de ontworpen
bebouwing af te toetsen en er een algemeen beeld van te
krijgen, hebben we enkele stempels een voorbeeldinvulling
gegeven tot op nivo van de woningtypologie.
Stempel 1
In het hart van het bouwblok voorzien we een parkeergarage
op het gelijkvloers die plaats biedt aan 120 wagens.
Aan de oostrand, op het gelijkvloers, is er ruimte voor
niet-residentiële functies op wijkniveau (bakker, kleine
supermarkt, apotheker, nachtwinkel,...) Door de nietresidentiele functies te koppelen aan de open ruimte tussen
stempel 1 en stempel 2 wordt deze open ruimte een soort
centrum voor bewoners en bezoekers van de wijk. Boven
deze functies vinden we kleinere appartementen, opnieuw
gekoppeld aan het verhoogde maaiveld dat verkaveld wordt
in private tuinen en een collectieve binnenplek, of gekoppeld
aan een terras voor de hoger gelegen verdiepingen. Aan
de west- en noordzijde voorzien we woningen met een
inkomzone op het gelijkvloers (die ook als praktijkruimte
zou kunnen dienst doen) en de leefruimtes op de eerste
verdieping, tevens gekoppeld aan het verhoogde maaiveld.
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De Werve Hoef
In het voorliggende plan vinden we het belangrijk dat de
hoevesite en de gebouwen herbestemd worden voor de
organisatie van de CSA-activiteiten. Zo wordt dit historisch
belangrijke gebouwenensemble op een betekenisvolle manier
bestendigd en blijft het ook ten dienste van de gemeenschap.

15

Stempel 2
Aan de westelijke zijde van de stempel, en dus tevens
gekoppeld aan voorgenoemde open ruimte, voorzien we
het gevraagde dagcentrum en een kinderdagverblijf. In
het binnengebied voorzien we een gemeenschappelijke
tuin die gedeeld wordt met de omliggende woningen. Het
binnengebied is semipubliek maar toegeëigend door de
bewoners. Het is via drie doorsteken bereikbaar, waarlangs
zich de inkomhallen en fietsenbergingen bevinden.
Aan de noordzijde en de zuidzijde zijn appartementen en
gestapelde duplexwoningen gesitueerd die bediend worden
met telkens één lift en een passerelle. Aan de oostzijde
bevinden zich grondgebonden woningen met private tuinen
die toegang geven tot het gemeenschappelijke erf.

Stempel 4
Deze stempel hebben we bij wijze van voorbeeld ingericht
als een co-housing project. Het voorziene aantal van 27
woningen is hiervoor ideaal. De toegangen tot de woningen
liggen op het binnenerf. Er zijn grondgebonden woningen,
appartementen en gestapelde duplexwoningen. Op de
verdieping worden de verschillende gebouwen verbonden
door een passerelle die de hele circulatie organiseert. Het hele
complex wordt bediend met één enkele lift. De circulatie
op en rondom het erf zorgt voor een ontmoetingsplek die
het kloppend hart van het co-housing project uitmaakt.
Daarnaast wordt er gemeenschappelijke ruimte voorzien
gekoppeld aan het binnenerf, met bijvoorbeeld een
eetkeuken, een atelier, gastenverblijf, feestzaaltje,...
Door een dergelijke ruimte te koppelen aan het co-housing
project wordt het beheer verzorgd en kan het bij uitbreiding
dienst doen als buurtzaal voor de hele wijk om bijvoorbeeld
een verjaardagsfeest te houden.

voorbeeldinvulling stempel 1

appartement
gelijkvloers appartement
woning
duplex
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visualisatie buurtweg

12

visualisatie boerderij-landschap
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7. Duurzaamheid
materialen en afval :
- "less is more";
- renovatie en herbestemming van bestaande boerderij;
- maximaal hergebruik van aanwezige bouwmaterialen (recyclage
puinafval als grondkoffer paden, ...);
- maximaal lokaal geproduceerde materialen;
- bewaking van ontwerp tot uitvoering: oa voorschrijven
keurmerken : (BENOR, FSC, NIBE, C2C,...);
- evaluatie duurzaamheid a.d.h.v. LCA methodiek;
- aandacht bij ontwerp voor toegankelijkheid en mogelijkheid
voor/nood aan onderhoud van toegepaste materialen en technieken
(voorkeur voor low-tech oplossingen):
- ruimte voor collectieve afvalinzameling.
------------------------------------------------------------------------------------MAT 01.02.01 gesloten grondbalans
4.0/4.0
MAT 03.02.01 afvalbeheer
3.0/3.0

energie :
- reductie netto energiebehoefte door maximaal in te zetten op
passieve technieken, ambitie NEB < 20kWh/m².jr;
- compacte clustering van gebouwen;
- doordachte inplanting clusters biedt kansen voor energiezuinige
woningen (passiefhuizen, zonne-energie, ...);
- tweezijdige oriëntatie voor alle wooneenheden maakt optimaal
gebruik van passieve zonnewinsten mogelijk;
- gemeenschappelijke stookplaats per cluster biedt mogelijkheid
voor latere koppeling met een warmtenet.
------------------------------------------------------------------------------------ENE 01.01 beperking van de netto-energievraag
3.6/4
ENE 01.02 beperken van het bruto energieverbruik
1.7/2
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groen en natuurontwikkeling :
- toevoeging van diverse invulling van de groenruimte;
- maximaal behoud/herstel van de streekeigen natuurelementen;
- uitbreiding van het collectief groen voor de nieuwe (en bestaande)
wijk;
- de Werve Hoef in ere hersteld door te herbestemmen als CSA
boerderij in het projectgebied;
- organiseren van voldoende (natuurlijke) buffercapaciteit binnen de
wijk ter ondersteuning van de landbouwactiviteiten.
------------------------------------------------------------------------------------GN 01.01.01 inventaris bestaande situatie
2.0/3.0
GN 01.01.02 evaluatie groen- en natuurwaarde
6.0/8.0
GN 02.01.01 integratie in blauwgroene netwerken
1.5/1.5
GN 02.01.02 locatie en grootte openbaar groen
1.5/1.5
GN 02.01.03 inrichting en integratie groen
1.5/1.5
GN 02.01.04 beschutte groene zone
1.5/1.5
GN 02.01.05 aanplanting van bomen
1.5/1.5
GN 02.02.01 voedselvoorziening
2.5/2.5
GN 03.01.01 opmaak groenbeheerplan
5.0/5.0

welzijn & welvaart :
- divers woningaanbod, maximaal aanpasbaar/aangepast;
- levensbestendig wonen gecombineerd met toegankelijk publiek
domein;
- opportuniteiten voor alternatieve woonvormen (cohousing,
kangoeroe, ...);
- flexibiliteit in ruimte en tijd wordt vooropgesteld (evolutie
woondensiteit, niet-residentiële bestemmingen, ...);
- ruimte voor extra voorzieningen ter ondersteuning van de werking
van de wijk (buurtwinkel, crèche, ...)
- tijdelijke invulling braakliggende terreinen gebaseerd op input uit
werkateliers in participatiefase.
------------------------------------------------------------------------------------W&W 02.01.01 Aanbod aanpasbare woningen
3.0/3.0
W&W 02.01.02 Bezoekbare woningen
0.5/1.0
W&W 02.01.03 Aangepaste woningen
1.0/1.0
W&W 02.01.04 Toegankelijke publiek domein
2.4/3.0
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water :
- herstel van bestaande waterlopen en toevoeging van nieuwe blauwe
structuur;
- natuurlijke afvoer van hemelwater naar nieuwe vijver via open
grachten;
- maximaal gebruik van natuurvriendelijke oevers voor vijver,
grachten;
- reductie van het waterverbruik door combinatie van maatregelen op
gebouwniveau (zuinige toestellen) en optimaal hergebruik van
regenwater;
- zuivering van grijs water met rietvelden ontlast bestaande
afvoervoorzieningen;
- gezuiverd grijs water biedt mogelijkheid voor hergebruik door CSA
boerderij;
- natuurlijke buffervoorzieningen (vijver, wadi, grachten, ...) worden
overgedimensioneerd ingevolge leemachtige bodem en als anticipatie
op klimaatverandering en schaalvergroting;
- voorkeur voor monitoring en gemeenschappelijk beheer.
------------------------------------------------------------------------------------WAT 01.02.01 herstel bestaande waterlopen
1.4/2.0
WAT 01.02.02 ecologisch ontwerp waterafvoer
1.4/2..0
WAT 01.02.03 ecologisch ontwerp buffering
0.7/1.0
WAT 02.01.01 waterverbruik
1.4/1.5
WAT 02.01.02 aangewende waterbronnen
1.1/1.5
WAT 02.02.01 afvoer naar zuivering
2.0/2.5
WAT 02.03.01 afvoer van niet verontreinigd water
0.8/1.0
WAT 02.03.02 afvlakking van piekafvoer
0.3/0.5
WAT 02.03.03 buffering
0.8/1.0
WAT 02.04.01 waterdoorlatendheid verharding
0.7/1.0
WAT 02.04.02 verstoring van grondwaterstroming
0.8/1.0
WAT 03.01.01 gemeensch. beheer watersysteem
4.0/4.0
WAT 03.02.01 toegankelijkheid infrastructuur
3.0/3.0

beheer :
- coördinatie, communicatie en participatie;
- pro-actieve participatie om lokale inzichten van alle betrokken
actoren te verzamelen en te integreren in de verfijning van het
masterplan;
- complementair en multidisciplinair team; garant voor integraal
ontwerpproces;
- strategie duidelijk in een vroeg stadium;
- educatie toekomstige bewoners ivm duurzaam wonen.

fysisch milieu :
- beperking hitte-eiland effect door gebruik van materialen met
voldoende hoge SRI en toevoeging van een blauw-groen netwerk;
- reductie van geluidsoverlast door clustering van gebouwen en
toevoegen van groene rand ter hoogte van de bron van overlast;
- maximaliseren van daglicht en zonnewinsten door een doordachte
positionering van bouwvolumes;
- minimalisering van lichtvervuiling, ambitie als voorbeeldproject
binnen een sterk verstedelijkte regio .
------------------------------------------------------------------------------------FYS 02.02.01 oppervlakteafwerking (SRI)
0.8/1.0
FYS 02.02.02 hitte-eiland effect
0.3/0.5
FYS 02.05.01 omgevingslawaai
0.8/1.0
FYS 02.06.01 daglichtbeschikbaarheid
0.4/0.5
FYS 02.06.02 afscherming
0.4/0.5
FYS 02.08.01 bezonning en beschaduwing
0.6/1.0

mobiliteit :
- speelt in op bestaande toestand door inventarisatie van bestaande
voorzieningen;
- toepassing van STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar
vervoer, Privé gemotoriseerd vervoer);
- heldere circulatie aangevuld met bewegwijzering en kaarten;
- netwerk van wandelpaden nodigt uit om zich te voet te verplaatsen;
- interne fietsroutes linken woonwijk aan fiets-o-strade;
- genereuze fietsenstalling per woonblok/stempel met ruimte voor
bakfietsen, (oplaadpunten voor) elektrische fietsen, ... ;
- nabijheid openbaar vervoer bied mogelijkheden voor creatie van een
autoluwe wijk;
- centrale parking buiten woonerf/woonzone, met laadpunten voor
elektrische auto .
------------------------------------------------------------------------------------MOB 02.01.01 nabijheid dagelijkse bestemmingen
8.0/10
MOB 02.01.01 bereikbaarheid openbaar vervoer
2.0/2.0
MOB 02.02.01 opmaak MOBER (verplicht)
ja
MOB 02.02.02 wonen in een autoluwe zone
2.0/2.0
MOB 02.02.03 staprouters
0.5/0.5
MOB 02.02.04 fietsroutes
0.5/0.5
MOB 02.02.05 openbaar vervoerstracés
0.0/0.5
MOB 02.02.06 wegeninfrastructuur gemotoriseerd verkeerd 0.5/0.5
MOB 02.02.07 fietsvoorzieningen
2.0/2.0
MOB 02.02.08 autoparkings
1.7/2.0

Duurzaamheid wordt al te vaak beperkt tot het luik
energie (E-peil, K-peil); naar onze mening een veel te enge
definitie. We willen duurzaam bouwen niet louter benaderen
vanuit milieu-opzicht: de sociaal-culturele, ruimtelijke
en economische pijlers zijn minstens even belangrijk.
De oplossingen moeten daarbij geïntegreerd en integraal
zijn. Ware duurzaamheid dient het ecologische luik te
overstijgen. Ook architectonische kwaliteit, leefbaarheid en
bruikbaarheid zijn belangrijk.
Welzijn en welvaart
De gemeente biedt veel faciliteiten (Shopping Centrum,
sportcentrum, scholen, …) doch enkele toevoegingen zouden
de goede werking van de wijk op kleine schaal positief
kunnen beïnvloeden (crèche, buurtwinkel, …) door lokale
tewerkstelling. De CSA-boerderij behoort hier natuurlijk
ook toe en fungeert bovendien als ontmoetingsplaats voor
de buurt en wijdere omgeving. Op vlak van woningaanbod
is diversiteit voor ons een sleutelwoord. We spreken dan niet
enkel over een mix van sociale en ‘gewone’ woningen, maar
denken ook aan kangoeroe-wonen, cohousing, woningen
met ruimte voor praktijk (vb. huisdokter). Traditionele
gezinnen staan onder druk en nieuwe woonvormen vragen
om flexibiliteit in tijd en ruimte.
Fysisch milieu
Het moet durven gezegd worden; de voorgeschreven
site heeft beperkingen (nabijgelegen N12) dewelke o.a.
impact hebben op geluidsoverlast en luchtkwaliteit voor
omwonenden. Inplanting van woongroepen is daarom
zover mogelijk van deze verkeersas. De compositie van de
stempels zorgt voor een geluidsluwe zone centraal tussen
de woningen, ideaal voor buurtactiviteiten (barbecue,
spelende kinderen, …). Het gevarieerde landschapsontwerp
draagt tevens bij tot de absorptie van het geluid. Gezien de
aanpak van geluidshinder het meest doeltreffend is aan de
geluidsbron lijkt het ons aangewezen een gesprek aan te gaan
met de betrokken overheid om de toegelaten snelheid van
90km/u te reduceren (we vernemen immers dat de Vlaamse
Regering heeft beslist dat 70 km/u de norm wordt voor

gewestwegen vanaf 2017). De noodzaak tot het plaatsen
van een geluiddscherm aan de Houtlaan tot bijkomende
verbetering van de geluidshinder houdt hiermee verband en
dient verder geëvalueerd. Verbetering van de luchtkwaliteit
op deze kleine schaal is moeilijk, maar we pogen we in ‘onze’
wijk het goede voorbeeld te geven, door de focus te leggen
op een duurzame mobiliteit. Zo is ook de bijkomende last
voor de buurt minimaal. De gespreide positionering van de
stempels verzekert dat iedereen kan genieten van voldoende
licht en warmte van de zon, terwijl het aanwezige groen en
het vernieuwde blauwe netwerk zorgen voor tempering van
het hitte-eiland effect zo typisch voor verstedelijkte regio’s.

Energie
Het energieverbruik wordt in hoofdzaak bepaald door
de energieambitie van de gebouwen en de mensen die er
wonen. Met ons masterplan willen we echter een duw in
de goede richting geven; een boom waar nieuwe ideeën
op geënt kunnen worden. De inplanting van de stempels
zorgt voor een optimale benutting van licht en warmte in
de winter (zuidgerichtheid, meerzijdige oriëntatie) terwijl
in warme periodes overmatige bezonning beperkt wordt
(binnenpleinen, bomen). De aanwezigheid van groen en
water, verweven tussen de bebouwing, tempert opwarming
van de omgeving door het hitte-eiland effect. Zelfs al
wordt er nu nog geen warmtenet voorzien, door correcte
positionering van stookplaatsen willen we de mogelijkheid
nu reeds opnemen in het masterplan.

Materiaal en afval
Hergebruik en recyclage op site niveau vinden we
belangrijk. Hiermee doelen we niet enkel op toepassing
van bouwmaterialen met duurzame label (NIBE, C2C),
maar effectieve recuperatie en herwaarding van aanwezige
materialen en elementen. Een gesloten grondbalans lijkt
een evidentie, zowel vanuit ecologisch als economisch
standpunt. De Werve Hoef wordt in ere hersteld als CSAboerderij, een moderne knipoog naar het verleden. In de
geest van lokale productie willen we de ambitie opleggen
om ook op constructief vlak lokaal te blijven. Uit oogpunt
van duurzaamheid is het soms beter om minder ver te
kijken dan dat de neus lang is … Lokale producten en
technieken spelen vaak ook beter in op lokale context en
kunnen dus beter scoren op vlak van duurzaamheid en
onderhoud. Tot slot dient ook na oplevering dit duurzame
gedachtengoed in stand gehouden te worden. We denken
hierbij aan een handvest duurzaam wonen voor alle
bewoners en voorzieningen voor gemeenschappelijk sorteren,
composteren en ophalen van afval. Door de gebouwen niet
te voorzien van ondergrondse parkeergarages of andere grote
ondergrondse constructies kan de afvoer van uitgegraven
bodem vermeden worden.

Groen & natuurontwikkeling
We zijn op zoek gegaan naar een streekeigen invulling van
de groene ruimte door te kijken naar de historische context,
vandaar de herbestemming van de Werve Hoef als CSAboerderij. De verweving van velden, boomgaarden en
weggetjes biedt ademruimte aan de wijk, met voldoende
groene ruimte voor elke bewoner op een bescheiden
wandelafstand, dit zonder versnippering van het groen zoals
bij traditionele verkavelingen.
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Water
Toenemende verdichting van de bebouwde kern zorgt in
Vlaanderen voor uitdagingen wat betreft waterhuishouding.
Om problemen op lange termijn te vermijden wordt
er geanticipeerd op mogelijke toekomstige wijzigingen
(schaalvergroting, klimaatwijziging) door buffer- en
infiltratievoorziening ruimer te dimensioneren dan strikt
noodzakelijk. Door deze bovendien te integreren in het
landschap zijn de genomen maatregelen zichtbaar voor
bewoners en hopen we een bewustzijn te creëren om
ecologisch om te springen met deze al te vaak genegeerde
fractie. Hergebruik van regenwater (zowel privatief
als collectief ) zorgt voor minder verbruik van kostbaar
drinkwater en is een economische stimulans voor ecologische
gewoontes. Om de impact van de nieuwe wijk op grotere
schaal te beperken, wordt het grijs water gezuiverd op eigen
terrein. De keuze valt hierbij op (percolatie)rietvelden
omdat zij in gebruik en onderhoud een lage kost hebben en
bovendien een visuele meerwaarde bieden
Mobiliteit & parkeren
De gemeente kreunt onder een zware verkeerslast ten
gevolge de vele pendelaars op de as Antwerpen-Turnhout
(N12) en de nabijheid van het Shopping Centrum. De
goede bereikbaarheid met openbaar vervoer maakt het
mogelijk om de wijk autoluw uit te werken. Prioriteit
wordt gegeven aan voetgangers en fietsers, volgens het
STOP-principe. Autoparkings bevinden zich aan de rand
van het woonerf, met voorzieningen voor elektrische
wagens en autodelen. Woningen blijven bereikbaar met
gemotoriseerd vervoer, maar enkel voor laden en lossen.
Fietsenstallingen worden voorzien aan elk woonblok,
voldoende ruim gedimensioneerd en inclusief laadpunten
voor elektrische fietsen. Om autogebruik van toekomstige
bewoners te beperken, pogen we zoveel mogelijk te voorzien
in basisbehoeften in de onmiddellijke nabijheid door ruimte
te voorzien voor basisameniteiten zoals buurtwinkel, crèche,
….
visualisatie plein
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9. Proces, participatie & fasering
1. Inleiding
Voor de communicatie en participatie van het traject, vertrekken we
vanuit een zeer duidelijke visie over projectcommunicatie. We vinden
het belangrijk om enkele van deze principes toe te lichten in de
onderstaande paragraaf:
• Niet participeren is geen optie; heel vaak stellen we vast
dat partners bij ruimtelijke projecten terughoudend zijn om te
participeren. Dit levert vaak slechts een illusie van controle op. We
kiezen er dan ook heel bewust voor een participatietraject in een zeer
vroeg stadium van de ontwikkeling op te starten.
• Positieve dynamiek creëren; de doelstelling van elke vorm van
participatie moet voor ons zijn: het creëren van een positieve vibe en
dynamiek. Dit betekent concreet dat we voor elk project (pro)actief op
zoek gaan naar medestanders, in plaats van de participatie te beperken
tot verenigingen en individuen die zich kanten tegen het project en/of
een duidelijke kritische stem hebben in het maatschappelijk debat. Zo
streven we naar een zeer genuanceerd maatschappelijk debat.
• Wachten is zelden een voordeel; In een vroeg stadium
communiceren en participeren heeft als voordeel dat er vanuit een
openheid en transparantie kan worden gewerkt, wat altijd ten goede
komt aan de geloofwaardigheid. Op dit moment zijn nog niet veel
beslissingen genomen, kan er met openheid worden geluisterd en
kunnen suggesties effectief worden ingepast in de plannen. Elk
participatietraject toont bovendien aan dat tijdens deze interactie heel
wat lokale kennis naar boven wordt gebracht die door ontwerpers en
uitvoerders kan worden ingezet om het project beter te maken en het
noodzakelijke draagvlak te vinden.
• We analyseren de specifieke situatie van de wijk; We baseren
ons steeds op de beschikbare informatie, gaan gesprekken aan met de
belangrijkste stakeholders binnen het lokale werkveld en onderzoeken
noden en verwachtingen van de verschillende interne en externe
stakeholders.
Daarom kiezen we voor een aanpak die steeds moet voldoen aan
onderstaande kritische succesfactoren:
• We komen naar je toe: Participatie loopt vaak fout omdat
we verwachten van actoren dat ze naar ons toe komen. Ervaring leert
dat vooral tegenstanders intrinsiek gemotiveerd zijn om te komen
én dat vaak dezelfde profielen van mensen opduiken op info- en
participatiemomenten. Daarom gaan we op zoek naar (bijkomende)
momenten en evenementen waarop we de participatie en dialoog
kunnen laten plaatsvinden. We zullen de participatie dus niet
beperken tot de klassieke infomomenten. Dit past volledig in onze visie
om zelf naar mensen toe te gaan in plaats van te vragen dat ze naar ons
komen. Ook dit is een manier om te komen tot een meer genuanceerd
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debat.
• Werk creatief en inspirerend: De rode draad door onze
participatie- en communicatiestrategie is steeds om creatief en
inspirerend te werken. Mensen worden sneller geïnspireerd en
enthousiast om te gaan participeren. De grootste uitdaging bij een
sterk participatief project is om de drempel tot (actieve) participatie
zo veel mogelijk te verlagen. Daarom werken we steeds samen met
onze designers (architecten, grafische vormgevers) om de participatie zo
creatief mogelijk vorm te geven
• Helder geleid proces: Bij de ontwikkeling van dit project
zullen heel wat stakeholders betrokken zijn als een actieve en essentiële
partner. Hoe meer partners betrokken zijn, des te groter de kans om te
vervallen in een project dat het compromis is van vele verwachtingen.
Een helder en goed geleid proces tussen de stakeholders zorgt
ervoor dat alle neuzen gedurende het hele proces in dezelfde
richting blijven wijzen. Als onafhankelijke procesbegeleider zullen
we steeds scherpte kunnen brengen in de onderlinge debatten waarbij
kwaliteit en objectiviteit onze leidende factoren zijn. De kans dat we
anders een ‘grijze muis’ baren is immers zeer reëel. De uitdaging ligt
hem in het zoeken naar een objectivering in een vaak emotioneel
geladen beslissingsproces. We zoeken naar een win-win en het
creëren van het nodige draagvlak voor alle betrokken actoren; intern
en extern.
2. Doelstelling
Op maat van De Werve Hoeve kiezen we voor een strategie die drie
finaliteiten moet onderschrijven:
Informeren
We zetten in op een duidelijke communicatie en
informatieverstrekking gedurende het project. Dit vertaalt zich
enerzijds in toelichtingen verschaffen over het programma van de
ontwikkeling en anderzijds in minder hinder-communicatie, om
potentiële wrevel van omwonenden m.b.t. de werken te voorkomen.
We zullen continu communiceren en informeren over de voortgang
van de werken en successen vieren met tussentijdse resultaten. Zo
willen we de mensen “prikkelen” rond de komst van een nieuwe wijk in
de gemeente.
Participatie
We willen alle relevante actoren mee betrekken in het ontwerp en de
ontwikkeling van de nieuwe wijk. De lokale inzichten willen we
integreren in het verfijnen van ons masterplan. Dit doen we door
de lokale stakeholders proactief op te zoeken, te mobiliseren om deel te
nemen aan werkateliers en te luisteren naar hun vragen en noden. Op
die manier capteren we ideeën die ons masterplan en de ontwerpen

kunnen verrijken, en slagen we erin vraag en aanbod in de wijk
maximaal op elkaar af te stemmen.
Beleving
Het is onze ambitie dat alle betrokken actoren de nieuwe wijk al in
een vroeg stadium “beleven”. We geloven heel sterk in ‘belevende
communicatie’. Laat mensen ervaren waarover het project zal
gaan opdat ze het beter zouden begrijpen. Daarom zullen we met
tijdelijke invullingen en een aantal leuke activiteiten/events triggeren
we mensen om naar de wijk te komen. Op die manier zien ze de wijk
evolueren, komen ze met elkaar in contact en trekken we de sociale
verbondenheid in de wijk op gang.
Zowel met ons participatietraject als via onze belevingsactiviteiten
maken we ruimte voor ontmoeting tussen alle betrokken partijen,
en geven we de aanzet voor meer sociale verbondenheid tussen
de verschillende doelgroepen en generaties die de Werve Hoef zal
samenbrengen (gezinnen, sociale doelgroepen, kinderen, senioren
en zorgbehoevenden,…). Ook bestaande buurtbewoners betrekken
we heel intensief in het traject. Zij moeten terecht kunnen in het
openruimtegebied van de nieuwe wijk, dat een aantal functies
zal opvangen die ontbreken in de omliggende woonwijken
(ontmoeting, recreatiemogelijkheden voor kinderen).
3. Eerste analyse stakeholders
Een eerste analyse van potentiële stakeholders die we willen betrekken
in het traject is hieronder opgelijst. Bij de verdere realisatie van het
project zullen we deze verder verfijnen en categoriseren onder primaire
en secundaire stakeholders.
- sociale huisvestingsmaatschappij De ideale woning
- externe plangroep
- gemeente en OCMW Wijnegem (politici + ambtenaren)
- zorgcentrum
- gemeenschapscentrum ’t Gasthuys
- scholen
- handelaars
- omwonenden, inwoners van aanliggende woonwijken
- in de toekomst: toekomstige bewoners van de wijk
4. Concrete aanpak
Projectstructuur
Voor de voorbereiding en globale opvolging van onderstaande acties
stellen wij voor een communicatie- en participatieteam in het leven
te roepen. Dit team wordt aangestuurd door een medewerker van
ons bureau. Verder maken de projectleider (De Ideale Woning),
een communicatievertegenwoordiger van de gemeente, en een
vertegenwoordiger van het ontwerpteam er deel van uit.

Projectcommunicatie
Gedurende de looptijd van het project zal via de standaardcommunicatiekanalen op regelmatige basis gecommuniceerd worden
over de voortgang, de fasering en de timing van het project en de
tussentijdse resultaten, zodat mensen zich ten alle tijde kunnen
informeren over wat wanneer gebeurt, hoe lang het duurt, wat de
volgende stap is en wat het eindresultaat zal zijn. Deze kanalen zullen
ook worden ingezet om mensen warm te maken om deel te nemen aan
de participatiemomenten.
Ingezette communicatiekanalen: infokrant gemeente, lokale pers,
digitale nieuwsbrief, projectwebsite, sociale media, …
Fase 1: Toewijzing opdracht
Ontmoetingen met sociale organisaties
Van zodra de opdracht toegewezen is, organiseren we een aantal
ontmoetingen met sociale organisaties (vb. Gemeenschapscentrum
’t Gasthuys, OCMW, scholen, het zorgcentrum dat zich in de nieuwe
wijk gaat vestigen). Deze kunnen namelijk allemaal een belangrijke
bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de nieuwe wijk.
De gesprekken met bovenstaande organisaties zullen ons helpen om
inzicht te krijgen in de noden van hun doelgroepen. Tegelijk willen
we bij de organisaties aftoetsen of ze bereid zijn een rol te spelen in
het CSA-verhaal (met name ’t Gasthuys kan een belangrijke rol spelen
in het uitbouwen van de CSA-boerderij tot een ontmoetingsplek
voor iedereen, scholen kunnen gepeild worden naar hun interesse om
educatieve activiteiten op de boerderij te ontwikkelen, en ook het
zorgcentrum kan een interessante partner zijn van de boerderij). Tot
slot maken we gebruik van deze ontmoetingen om de organisaties
warm te maken om in het verdere traject een blijvende rol te spelen.
Werkatelier mer omwonenden, burgers, handelaars, organisaties
We organiseren een werkatelier met omwonenden, handelaars
en burgers, maar ook met bovenstaande sociale organisaties, rond
een aantal specifieke thema’s die als input kunnen dienen voor de
ontwerpers, en/of kunnen bijdragen aan de sociale cohesie binnen
de wijk. Bedoeling is dat deze workshops actief gemodereerd worden
zodat er een aantal uitgewerkte ideeën aan de ontwerpers overgemaakt
kunnen worden. De thema’s zullen worden bepaald in overleg met
het communicatie- en participatieteam, en kunnen bijvoorbeeld gaan
over:
• tijdelijk gebruik braakliggende terreinen
• gezamenlijk beheer van het wijkgroen
• CSA-boerderij & stadslandbouw
• buurtondersteunende functies
Op de workshop willen we burgers ook laten nadenken over een
nieuwe naam voor de wijk. Dit is een leuke manier om ervoor te
zorgen dat iedereen zich de wijk al in een vroeg stadium eigen maakt.
Op de werkateliers zou bijvoorbeeld aan alle deelnemers gevraagd
kunnen worden om een kernwoord te posten dat ze in verband

brengen met de wijk (gelinkt aan de troeven/kansen van de wijk, om
te vermijden dat iedereen naar de lawaaihinder verwijst); of om een
naamvoorstel te doen. Deze input kan dan gebruikt worden bij de
uitwerking van een projectidentiteit voor de wijk (cf. infra). Bovendien
kunnen we van het moment gebruik maken om bij een aantal
deelnemers te polsen naar hun bereidheid om deel te nemen aan de
workshop participatief ontwerpen (cf. infra). Ook de rekrutering voor
de werking van de gemeenschapsboerderij kan tijdens de workshop
gebeuren: we geven enthousiastelingen die op de hoogte willen
gehouden worden, de mogelijkheid om hun naam op te geven.
Traject met scholen
In de onmiddellijke nabijheid van De Werve Hoef bevinden zich
verschillende scholen. Het lijkt ons interessant om hen te betrekken
tijdens het participatietraject. Gelet op de ambities m.b.t. het
kindvriendelijke karakter van het openbaar domein, kunnen zij mee
inzichten verzamelen hoe die kindvriendelijke openbare ruimte eruit
moet gaan zien (tekenwedstrijd rond speeltoestellen,…). Bovendien
kunnen ze op termijn ook educatieve activiteiten organiseren op de
CSA-boerderij.
Uitwerking projectidentiteit.
Met de input uit de werkateliers gaan we aan de slag om een naam,
logo en een huisstijl voor de nieuwe wijk uit te werken waarmee op
een herkenbare manier gecommuniceerd kan worden in verschillende
kanalen.
Fase 2: Ontwerpfase
Tijdelijke invullingen.
Om de betrokkenheid vanuit de buurt bij de ontwikkeling van de
nieuwe wijk op gang te trekken, en de braakliggende terreinen nuttig
in te zetten zolang de bouwwerken niet gestart zijn, stellen we een
programma van tijdelijke invullingen voor. Concreet zullen wij een
programma van tijdelijke interventie opmaken. De eerste input
hiervoor verzamelen we tijdens de werkateliers (cf supra).
Participatief ontwerpen.
Tijdens de ontwerpfase is het de bedoeling dat ontwerpers in dialoog
gaan met de burger en aantonen dat ze rekening gehouden hebben met
de ideeën uit fase 1. Daarom stellen we een workshop “participatief
ontwerpen” voor met een beperkt aantal deelnemers van workshop 1.
Tijdens deze workshop worden een aantal keuzes die de ontwerpers
maakten in hun voorontwerp visueel voorgesteld.
Elk thema kan dan apart uitgediept worden in kleinere groepjes, waar
ontwerpers en burgers in discussie kunnen gaan. De input van de
deelnemers kunnen de ontwerpers meenemen in hun eindontwerp.
Fase 3: Start van de werken
Minder hinder-communicatie.
Gedurende de realisatie en bouw willen we vermijden dat De Werve

Hoef een bouwwerf wordt die de buurt hindert. Daarom zetten we in
op wervende communicatie (inhoud en voortgang van het project) en
werf-communicatie (minder-hinder communicatie en maatregelen).
We stroomlijnen het communicatieproces zodat alle vragen en
bezorgdheden uit de buurt gecapteerd en beantwoord kunnen worden.
Ingezette communicatiekanalen: infokrant gemeente, infobrieven rond
het project, website, sociale media, werfcommunicatie
Campagne rond exploitatie CSA-boerderij.
De “Werve Hoef ” in de nieuwe wijk krijgt haar oude functie terug en
wordt een CSA-boerderij. Daarvoor moet de oude hoeve gerenoveerd
worden, maar in afwachting daarvan, en om mensen warm te maken
om aandeelhouder te worden van de CSA-boerderij, kan een ludieke
campagne gelanceerd worden om een geschikte kandidaat te vinden
voor de exploitatie van de gemeenschapsboerderij (vb. “Buurt zkt.
Boer”).
Fase 4: Eerste bewoners; ingebruikname van de wijk
Successen vieren.
Om grote mijlpalen te vieren, organiseren we een event waarbij alle
partijen die aan het participatietraject meewerkten, betrokken worden.
Dit event kan bijvoorbeeld opgevat worden als een grote “meewerkdag”
op de CSA-boerderij. We bespreken graag de mogelijkheden verder
met de aanbestedende overheid.
Sociale cohesie blijvend versterken na de realisatie.
Na afloop van het project blijft de gemeenschapsboerderij de
draaischijf van de dynamiek in de wijk met een waaier van
gemeenschapsstichtende activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld in de
vorm van cursussen rond CSA-initiatieven door Velt/Landwijzer,
workshops, meewerkdagen, de uitbouw van voedselpakketten,… Als
socio-culturele organisatie die stevig verankerd is in Wijnegem, kan
’t Gasthuys zorgen voor de nodige “maïzena” tussen de verschillende
groepen die betrokken worden in het CSA-initiatief en meehelpen om
van de gemeenschapsboerderij een intergenerationele ontmoetingsplek
te maken. Ook via het gezamenlijke beheer van het wijkgroen kan het
gemeenschapsgevoel vormgegeven worden, zowel gedurende als na de
looptijd van het project.

Fasering
Door het toepassen van een stempelkorrel van 30 à 50 woningen kan
het project makkelijk gefaseerd worden. Een logische volgorde lijkt
daarbij een gefaseerde ontwikkeling per stempel van west naar oost
(stempel 1, stempel 2,...), maar elke andere fasering is mogelijk. Een
fasering van west naar oost geeft de opdrachtgever wel de tijd om
de ontbrekende kavel in het noordoosten nog te verwerven, wat ons
inziens een meerwaarde kan betekenen voor het masterplan: de site kan
ruimtelijk met de kanaaloever worden verbonden en ook de ontsluiting
langs deze zijde kan worden geoptimaliseerd. De CSA kan al voor de
start van de bouw opgestart worden en het landschap aangelegd, zodat
de buurt maximaal gebruik kan maken van het recreatieve landschap
vanaf (of zelfs nog voor) de eerste bouwfase.
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10. Epiloog
Voor dit masterplan trachtten we het begrip duurzaamheid zo breed mogelijk aan te zetten.
De wijk vormgeven als deel van de dorpsrand vatten we op als een landschappelijk vraagstuk. Een percellering in akkers dient als onderlegger voor de wijk.
Een akkerlandschap is niet alleen streekeigen; het kan ook actief worden ingezet als productielandschap en biedt tewerkstelling. Het brengt de producent dichter bij de consument.
Het bekomen landschap is gediversifieerd, veranderlijk in de tijd en biedt via zijn padenstructuur een alternatieve parkbeleving.
Woonstempels vormen een tussenschaal tussen bewoner en wijk. Het brengt de buren op een tastbaar aantal en zorgt voor sociale verankering.
We vermijden de klassieke verkaveling waar voor de deur wordt geparkeerd; het openbaar domein hoort toe aan de trage weggebruiker.
Percolatierietvelden en open grachten dragen bij tot een integrale waterhuishouding op wijknivo.
Collectieve stookruimten zijn koppelbaar tot een warmtenet in de toekomst, en kaderen binnen een integraal energiebeheer.
Om een duurzame wijk te realiseren moet er een duurzaam proces opgezet worden, we willen alle sociale groepen, het beleid en de omwonenden niet enkel
informeren maar ook actief betrekken om mee te denken over de realisatie van de wijk.
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