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Programma en praktische afspraken

• Tijdens toelichting: camera en microfoon uit, vragen via chat
• Na toelichting: vragenmoment

Programma
• Waarom, historiek en opzet leertraject
• Resultaten eerste fase
• Vooruitblik tweede fase
• Verwachte eindproducten
• Vragen



Waarom Verkavelingswijken in 
transformatie?

• Nood aan 400.000 extra woningen tegen 2050 combineren met ambities 
bouwshift

• Wat met de erfenis van de suburbane woondroom?
• Potentie in 20ste eeuwse randen en woonwijken
• ‘de verkaveling’ : weinig ervaring met begeleiden van transformatie in die 

specifieke context
• Piloot- & leertraject: learning by doing
• Relevantie van de schaal van de wijk: koppelen van opgaven



Voorgeschiedenis:
Voorbij de verkavelingsdroom - 2018

Ontwerpend onderzoek Bovenbouw + Orientes op Wondelgem



Voorbij de verkavelingsdroom
Incrementeel verdichtingsmodel



Voorgeschiedenis:
Verkennend onderzoek – 2019-2020

Incrementeel verdichten in verkavelingen 
+ daaraan gekoppeld een financieel vereveningsmodel

workshops rond:
1. een ruimtelijke verkenning en regierol van de lokale overheid
2. financieel-economische context en juridische tools
3. participatie en draagvlak.



Voorgeschiedenis:
Verkennend onderzoek – 2019-2020

Drie kerninzichten:

1. Mobilisatie en organisatie: kloof tussen urgentie van herontwikkeling 
wijken en concrete acties op het terrein door lokale besturen die er 
onvoldoende in slagen zich te mobiliseren en te organiseren rond de 
potentiële herontwikkeling

2. Juridisch-technisch kader: overgroot deel van nodige kennis en 
instrumenten bestaat reeds maar de mogelijkheden zijn onvoldoende 
gekend op het terrein

3. Financiering: voorfinanciering vormt een drempel maar er zijn andere 
opties (vb. PPS of rollend investeringsfonds)

Volledig rapport: zie brochure

https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/39548


Verkavelingswijken in transformatie
procesverloop projectoproep & leertraject



Leertraject
Drie parallelle trajecten:
Een piloot-, een beleids- en een publiekstraject



Leertraject



Projectoproep en selectie van zes wijken

Kwaliteitscriteria

1) Geschiktheid locatie

2) Voorbeeldfunctie en ambitieniveau

3) Engagement voor realisatie

4) Kadering binnen BRV en koppeling aan andere opgaven

5) Realiseerbaarheid



Kroonhove (Oostkamp)

Wijk aan rand dorpskern uit jaren 1960, 
laagbouw villa’s en riante publieke 
ruimte. Verdichting koppelen aan 
opwaardering publieke ruimte, 
levenslang wonen in eigen wijk.

Knooppunten Wondelgem
(Gent)

20ste eeuwse gordel Gent, snelle 
demografische groei. Transitiebeweging 
richting kwalitatieve ruimtelijke 
verdichting. Verdichten en verweven 
van knooppunten (private eigenaars).

Groenpark (Roeselare)

Wijk tussen kleine en grote ring uit 
jaren 1970, witte bungalows. Samen met 
bewoners kwantitatieve en kwalitatieve 
groei (aantrekkelijke publieke ruimte, 
andere mobiliteit, groenblauwe 
dooradering)

Ravenstein (Tervuren)

Autogerichte tuinwijk uit jaren 1970 aan 
rand dorpskern, lage woondichtheid maar 
hoge knooppuntwaarde. Samen met 
bewoners, SHM en WZC inzetten op 
vergroening, ontharding, verbinding en 
verdichting.

Groeneweg (Ninove)

Sociale woonwijk uit jaren 1960, intussen deels 
geprivatiseerd, vnl. eengezinswoningen, 
garageboxen en riant maar onderbenut 
publiek domein. Verdichten en transformeren 
in duurzamere, toekomstgerichte en 
inclusievere woonomgeving.

Betsveld (Landen)

Verkavelingswijk tussen station en 
Dormaalbeekvallei met eengezinswoningen op 
ruime percelen. Beek scheidt oude en nieuwe 
wijk. Kwalitatieve verdichting met aandacht 
voor groenblauwe dooradering, ontharding en 
doorwaadbaarheid.



Fase 1 – analyse van zes wijken

Per wijk:

1) Verkavelingswijk vandaag

2) Transformatieproces

3) Verkavelingswijk overmorgen



Wondelgem

1) Verkavelingswijk vandaag

- Terreinbezoek
- Kerncijfers, situering,

morfologie, belangrijkste uitdagingen
- Kwalitatieve analyse van de wijk 

a.d.h.v. 6 thema’s

2) Transformatieproces

3) Verkavelingswijk overmorgen



Wondelgem

1) Verkavelingswijk vandaag



Wondelgem

1) Verkavelingswijk vandaag: ‘Ruimte maken voor de stad van morgen’





Tervuren

1) Verkavelingswijk vandaag

2) Transformatieproces

- Voorstel voor transformatieproces op basis van:
- Stedenbouwkundig model: ontwerpmatige lezing van de hele wijk, in zijn context
- Woonmodel: lezing op kleinere schaal van de huidige woonsituatie + mogelijke 

toekomstprojectie met referentiebeelden
- Hefbomen voor transformatie naar verkaveling van de toekomst

3) Verkavelingswijk overmorgen





SOCIAAL WONEN 2.0 MET EEN COLLECTIEF LANDSCHAP IN HET VIZIER 



Roeselare

1) Verkavelingswijk vandaag

2) Transformatieproces

3) Verkavelingswijk overmorgen
- Actoren mapping
- Belangrijkste onderzoeksvragen voor fase 2





Fase 1 – analyse van zes wijken

Rapport analysefase: zie link

of https://omgeving.vlaanderen.be/leertraject-verkavelingswijken

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2022_Verkavelingswijken%20in%20transformatie_rapport_eerste_fase.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/leertraject-verkavelingswijken


FASE 2 – uitwerking en begeleiding op 
maat voor drie wijken



FASE 2 – uitwerking en begeleiding op 
maat voor Wondelgem, Gent



FASE 2 – uitwerking en begeleiding op 
maat voor Groenpark, Roeselare



FASE 2 – uitwerking en begeleiding op 
maat voor Ravenstein, Tervuren



FASE 3 – synthese en aanbevelingen
Verwachte eindproducten

 draaiboek ‘verkavelingswijken in transformatie’

 3 rapporten Verkavelingswijken

 verkavelingslexicon



FASE 3 – synthese en aanbevelingen
Verwachte eindproducten



Vragen?



Bedankt!

Verkennend onderzoek © Bovenbouw, Michiel Dehaene, Orientes en PwC Legal
Foto’s © Stijn Bollaert
Grafisch materiaal © Voorland, 51n4E, Tussengoed en UHasselt

Stephanie de Mûelenaere (Departement Omgeving) 
Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester)

Jouri De Pelecijn (Team Vlaams Bouwmeester)
Ilse Rottiers (Departement Omgeving)

Nog vragen of suggesties? pbm.omgeving@vlaanderen.be
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