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Hoe kunnen we het wonen in de toekomst organiseren? 
Dat is de hamvraag van de Piloot projecten Collectief 
Wonen. De tweede fase is afgerond. Vijf ontwerpen staan 
in de startblokken om gerealiseerd te worden. 

Vijf masterplannen 
uit de startblokken
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Het bovenmaatse bouwblok
Ter hoogte, Wilrijk
In het Antwerpse randdistrict Wilrijk is AG 
Vespa eigenaar van het binnengebied van 
een ‘overmaats bouwblok’ langs de A12. Het 
ontwerpteam rond Office Kersten Geers David 
Van Severen en Bureau Bas Smets plaatst een 
tweede bouwblok in het binnengebied van 
het bestaande bouwblok. 
De nieuwe figuur bakent twee soorten 
publieke ruimten af: in het hart een stedelijke 
binnenplaats en in het tussengebied een meer 
informele ‘wegelkosmos’. De wegelkosmos 
versterkt de kwaliteiten van het wonen buiten 
de stad rond grote, groene binnengebieden. 
Het huidige binnengebied, waar ruimte is voor 
allerlei informele activiteiten zoals sport, spel, 
tuinieren of klussen, zal een veel intensie-
ver gebruik kennen. Opmerkelijk is dat de 
verdichtingsoperatie de toegankelijke ruimte 
groter maakt in plaats van kleiner. 
Een van de grote moeilijkheden van de 
projectsite is dat ze in tweeën gesneden 
wordt door een drukke verkeersweg die in een 
tunnel onder de A12 duikt. In plaats van zich 
af te keren van de infrastructuur, omarmt het 
project de verkeersweg. Die is voortaan de 
centrale ontsluitingsweg van het bouwblok. 
Ze is niet langer een onoverbrugbare barrière, 
maar een verbindend element. Het project 
transformeert een problematische infrastruc-
tuur, niet door haar loop te verleggen of door 
te knippen, maar door haar functie en gebruik 
te wijzigen.

Pilootprojecten Collectief Wonen – fase 2

Het gebouw tracht de twee delen van 

het bouwblok met elkaar te verzoe-

nen. Het bouwblok in het bouwblok 

definieert twee heel verschillende 

publieke buitenruimten: een stede-

lijk park en een wegelkosmos.

De publiek toegankelijke groene 

ruimte wordt een pak groter, van 

6800 m2 tot 18 400 m2.
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De uitdagingen van het wonen zijn intussen gekend. 
Vlaanderen heeft nood aan 300 000 nieuwe woningen 
tegen 2030. Als we verder blijven bouwen zoals vandaag, 
gaat de resterende open ruimte onherroepelijk ver-
loren. Dat is schadelijk voor het milieu, leidt tot nog 
meer mobiliteitsproblemen en heeft een hoge maat-
schappelijke kost. Meer verdichten en meer collectief 
wonen is de remedie om de versnippering van de ruimte 
tegen te gaan. 
De tweede fase van de Pilootprojecten Collectief Wonen 
werd in het voorjaar van 2014 afgerond. In de eerste 
fase voerden vijf ontwerpteams ontwerpend onderzoek 
naar nieuwe woonscenario’s voor evenveel verschillende 
ruimtelijke condities in Vlaanderen. Voor de tweede 
fase deden de Vlaams Bouwmeester en de Minister 
van Wonen een oproep aan bouwheren en woningaan-
bieders. Een kwaliteitskamer selecteerde de vijf meest 
belovende voorstellen. Elk van hen kreeg een van de 

architectenteams uit de eerste fase toegewezen. 
Met de Pilootprojecten heeft de Vlaams Bouwmees-
ter een instrument in handen om toekomstgericht en 
fundamenteel ontwerpend onderzoek te koppelen 
aan realiteitszin. Het gevraagde, formele engagement 
van projectontwikkelaars, lokale overheden en sociale 
huisvestingsmaatschappijen om tot realisatie te komen, 
dwingt de projectpartners tot het aftoetsen van alle 
ontwerpbeslissingen aan complexe randvoorwaarden 
zoals grondbezit of gewestelijke en lokale regelgeving. 
De Pilootprojecten zijn geen vrijblijvend ‘ontwerpend 
onderzoek’ maar een ‘testen door effectief te bouwen’. 
Meer verdichten en collectief wonen betekenen niet 
noodzakelijk dat de toekomstige bewoners moeten 
inboeten aan leefkwaliteit of comfort. Elk van de vijf 
projecten toont daarentegen aan dat collectief wonen 
tal van sociale, fi nanciële, ecologische en ruimtelijke 
voordelen kan opleveren.

Nieuw-Hemiksem is een sociale woonwijk 
zoals er vele zijn in Vlaanderen. Het is een 
tuinwijk met rijwoningen uit de jaren 1960 
tot de jaren 1980. Veel van de woningen zijn 
hopeloos verouderd. Vanuit energetisch en 
economisch oogpunt is een radicale vernieu-
wing een betere oplossing dan de renovatie 
van de afzonderlijke woningen. De moei-
lijkheid is echter dat SHM De Ideale Woning 
een groot deel van de woningen in de loop 
der jaren heeft verkocht aan de particuliere 
bewoners. De versnipperde grondeigen-
dom maakt een grootschalige transformatie 
niet eenvoudig. 
Het voorstel van het architectenteam 
bestaande uit Dierendonckblancke, L.U.S.T 
en Haerynck Vanmeirhaeghe, is radicaal. 
Ze keren de wijk als het ware binnenstebui-
ten. Ze trekken de onbebouwde ruimte, die 
vandaag gelegen is in het ontoegankelijke 

De nieuwe wijk
Nieuw-Hemiksem, Hemiksem

Het centrale bouwblok is het hart van 

het project. Rond het plein bevinden zich 

allerlei voorzieningen, zoals een wassalon, 

een crèche of een polyvalente buurtzaal. 

Het bouwblok bevat een aanzienlijk deel 

kleinere appartementen en servicefl ats. Het 

centrale bouwblok vormt de eerste fase van 

het project en moet de eerste verhuisbewe-

gingen opvangen.

hart van de wijk en in de veel te grote en 
verwaarloosde private tuinen, naar de randen 
van het gebied. Grote woonblokken rond 
semipublieke binnentuinen liggen te midden 
van een groene ‘wildernis’. 
Het voorstel berust op een ingenieus 
‘kliksysteem’, dat een gefaseerde transfor-
matie toelaat met een looptijd van twintig 
tot dertig jaar. Om leefbaar te blijven moet 
iedere fase de kwaliteiten bezitten van een 
eindfase. De fasering voorziet telkens een 
deel nieuwe woningen, zodat verhuisbewe-
gingen kunnen ontstaan, waarna een deel van 
de verouderde woningen wordt afgebroken 
en plaats maakt voor nieuwe woningen. Het 
is een moeilijke evenwichtsoefening waarbij 
private woningen zoveel mogelijk worden 
gespaard. Meer recente woningen die nog in 
goede staat zijn worden geïntegreerd in de 
nieuwe bouwblokken.
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Ook het project voor Schorvoort in Turnhout 
koppelt een ruimtelijk masterplan (door het 
ontwerpteam van Trans, Something Fantas-
tic, Monadnock en Marleen Goethals) aan 
vernieuwing van de woningproductie. 
Schorvoort is een onsamenhangende woon-
wijk even ten zuiden van Turnhout. De enclave 
is door de weginfrastructuur afgesneden van 
de stad. Het grootste deel van de wijk is inge-
nomen door private en sociale verkavelingen. 
De bevolking veroudert, maar er zijn weinig of 
geen voorzieningen of aangepaste woningen 
om de vergrijzing op te vangen. Er is nog heel 
wat open, groene ruimte beschikbaar, maar 
die is vaak ontoegankelijk voor de bewoners. 
De initiatiefnemers van het Pilootproject zijn 
SHM De Ark, de stad Turnhout, het OCMW 
en enkele private grondeigenaars. Samen 
bezitten ze drie grote bouwvelden die in 
aanmerking komen voor de ontwikkeling van 

Nieuwe coalities 
voor het wonen
Schorvoort, Turnhout

Drie ontwikkelingslijnen

Het masterplan is opgedeeld in 

drie ontwikkelingslijnen die in 

verschillende fasen uitge-

voerd kunnen worden. Voor 

de eerste ontwikkelingslijn 

tekende het projectteam drie 

referentieprojecten uit.

meer dan 600 nieuwe woningen. Wanneer 
elk van hen apart zou ontwikkelen, zou het 
resultaat een verdere verkaveling zijn van de 
resterende ruimte. Meer van hetzelfde dus. 
De projectpartners sloegen daarom de handen 
in elkaar en smeedden een zogenaamde 
‘grondcoalitie’, een variant op het model van 
de grondbank. 
Het advocatenkantoor Rasschaert ontwierp 
het juridische model. Anders dan in een 
grondbank worden de gronden geen collec-
tieve eigendom, maar worden de perceels-
grenzen slechts tijdelijk opgeheven. Op die 
manier kan een collectieve ontwikkelingsvisie 
ontstaan. Eenmaal het masterplan opgesteld 
is, kan de vermeerdering van grondwaarde 
berekend worden. Die wordt verdeeld onder 
de coalitieleden naargelang hun procen-
tuele waarde-inbreng voor de neutralisatie 
van de grond.

ontwikkelaar

grondeigenaar

grondcoalitie

koper

In een ‘grond coalitie’ worden de 
perceels grenzen tijdelijk opgeheven, 
waar door er een collectieve ont-
wikkelingsvisie kan ontstaan.

ONTMOE T I NGS

CEN TRUM

Referentieproject 1 – Monadnock

Een cluster met woningen, dienstencentrum 

en ontmoetingscentrum realiseert de belang-

rijkste ontbrekende schakel van de zachte 

noord-zuidverbinding. Dankzij de bouw van 

assistentiewoningen in de nabijheid van 

diensten en zorg kunnen senioren zelfstan-

dig en in de wijk blijven wonen en komt het 

bestaande patrimonium in de rest van de wijk 

vrij voor jonge gezinnen.
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referentie-
project 1

fase 3

fase 2

fase 1

fase 5

fase 4

referentie-
project 2

referentie-
project 3
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De vernieuwing van het wonen is niet enkel 
een uitdaging voor het ontwerp, maar ook 
voor regelgeving en woningproductie. 
Meulestede Noord in Gent is een enclave 
die ingesloten ligt tussen haven en kanaal. 
Samenlevingsopbouw Gent en stadsontwik-
kelingsbedrijf sogent namen het initiatief 
voor een CLT-project op de site. Een CLT of 
Community Land Trust is een constructie 
waarbij een groep bouwers enkel een woning 
aankoopt, maar niet de grond, die in publieke 
of gemeenschappelijke eigendom blijft. Dat 
maakt de aankoop van een woning niet alleen 
heel wat goedkoper, het heeft ook tot gunstig 
gevolg dat de grond niet versnipperd geraakt 
in allemaal kleine landeigendommen. 
Wat begon als een experiment in nieuwe 
eigendomsstructuren, groeide op vraag van 
de kwaliteitskamer uit tot een masterplan 
voor het hele gebied. Het architectenteam 
bestaande uit Onderzoekscel Stadsontwerp 
van de Universiteit Antwerpen (OSO), Bulk 
architecten, Collectief Noord en de land-

De vacante
voorstad
Meulestede Noord, Gent

Notariswoningen u
De notariswoningen vormen een 

front langs het kadeplein. Tussen 

de kadevolumes en het achterhuis 

ligt een collectieve tuin. De drie 

‘woonstempels’ zijn opgevat als 

een casco waar verschillende 

woonvormen een plaats kunnen 

vinden. Afhankelijk van ambi-

ties van de bewoners kunnen de 

collectieve tuin en de gelijkvloerse 

ruimten gebruikt worden als 

gemeenschappelijke ruimte.

schapsarchitecten van Cluster, maakt het 
gebied in een eerste beweging verkeersluw 
en verschuift het parkeren naar de rand. 
De bestaande sociale woonblokken uit de 
jaren 1970 grenzen niet meer aan de straat, 
maar liggen voortaan te midden van een 
groot park. Heel wat onbruikbare ruimte, 
zoals verkeerswegen, parkeerplaatsen en 
restgroen, wordt op die manier benut als 
park- en speelruimte. 
Op vijf locaties bouwen de architecten nieuwe 
collectieve woonvormen. De woonensembles 

Een Community Land Trust 
maakt de aankoop van 
een woning goedkoper 
en zorgt ervoor dat de 
grond niet versnipperd 
geraakt in kleine 
landeigendommen.

Parkfront q
Een kleine steeg voegt een 

tiental nieuwe woningen en 

eventueel een publieke functie 

zoals een kinderdagverblijf toe 

aan de bestaande woningenrij. 

De woningen hebben een adres 

aan de steeg, maar zijn met een 

buitenruimte gericht op het 

park. Naast de kerk komt een 

bar en dienstzone, zodat de kerk 

gebruikt kan worden voor cultu-

rele en wijkgebonden activiteiten.

voorzien in gradiënten van collectief wonen 
die de ambitie tot samenleven soms heel 
voorzichtig aanmoedigen en soms heel expli-
ciet organiseren. 
Het ontwerp is genereus, zowel voor de nieuwe 
als voor de bestaande woningen. Die laatste 
krijgen niet enkel een groot park, verschillende 
onder hen worden ook omringd door een extra 
gemeenschappelijke, semipublieke tuin. Ook 
hier toont het ontwerp aan dat verdichting niet 
gepaard hoeft te gaan met verlies, maar para-
doxaal genoeg net meer ruimte schept.
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Twee woonuitbreidingsgebieden nabij het 
centrum van Beveren – Middenheide en Casa 
da Luz – vormen samen een bijna onge-
rept, agrarisch landschap in de vallei van de 
Beverse Beek. Terwijl Middenheide bijna uit-
sluitend eigendom is van projectontwikkelaar 
Matexi, is de grondeigendom in Casa da Luz 
sterk versnipperd. Het gevaar bestaat dat de 
gronden verkaveld worden in individuele per-
celen. Het Pilootproject grijpt de kans om een 
alternatief te bedenken voor de klassieke ver-
kaveling en een woonomgeving tot stand te 
brengen in nauw contact met het landschap. 
Centraal op het terrein, in de vallei van de 
Beverse Beek, sparen de ontwerpers van 
Bovenbouw en Labo S een groene ruimte 
uit. Hier wordt niet gebouwd. Met die geste 
geven ze ruimte aan natuur en recreatie. Het 
vrijwaren van de vallei biedt meteen ook een 
oplossing voor de overstromingsproblematiek. 
Het masterplan is een landschappelijke com-
positie van grote U-vormige bouwblokken 
die telkens een gemeenschappelijk binnenhof 
omsluiten. Rond de binnenhoven ligt een 
mix van diverse woontypes met verschillende 
graden van collectiviteit. Het beheer van de 
binnenhoven is in handen van de gemeen-
schap van eigenaars. 
Het project toont aan dat verdichten geen 
bedreiging hoeft te zijn voor de open ruimte, 
maar net een garantie biedt om het land-
schap te bewaren en zelfs te versterken. Meer 
dan in een klassieke verkaveling mogelijk 
is – waar het landschap niet verder reikt dan 
de afgebakende private tuin – krijgen de 
bewoners hier een veel authentieker gevoel 
van landelijk wonen.

Wonen in
een collectief 
landschap
Middenheide, Beveren

1. Casa da Luz
2. Middenheide
3. Beverse Beek

Een variatie van 
hofstructuren 
vormt de ruggen-
graat van het 
plan. De publieke 
hoven leggen 
een verbinding 
tussen oost 
en west. Het 
centraal gelegen 
valleigebied blijft 
gevrijwaard

1
2

3

Verdichten is geen bedrei-
ging voor de open ruimte;
het biedt net een garantie om 
het landschap te bewaren en 
zelfs te versterken.

Meer verdichten en collectief wonen 
betekenen niet noodzakelijk dat 
de toekomstige bewoners moeten 
inboeten aan lee! waliteit of comfort.


