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DE DORPSRAND AFWERKEN DORPSWEG MET DORPSMOMENT ECOSYSTEEMDIENSTEN VERBINDEN
ZIEN EN GEZIEN WORDEN DE OMGEPLOOIDE VIERKANTSHOEVE

P

PLU
S

PLU
S

PLU
S

PLU
S

PLU
S

A

A

B

B

C

290180

424

290 14 14

29
0

4143

90

29
0

14
29
0

59
4

16
0

12
1

190

81 81 120

14 290

818

27
0

32
4

18
0

272

88

83

272 180

81

60
87

17
0

41
4

290180320

Ecosysteem versterkenDorpse wegen, Dorpse 
momenten

Zien, en gezien worden De omgeplooide vier-
kantshoeve

De Dorpsrand 
articuleren

bouwen als

Een stuk landbouwgrond aan de rand van Tielrodes 
woonweefsel grenst aan een toekomstige natuurcorridor. 
Hier zal binnen afzienbare tijd een nieuw sociaal woonproject 
verrijzen, middenin Vlaanderens lappendeken aan private 
eigendommen. 

We profileren ons vooreerst als  ‘landschapsbewaker’. We 
geven de overgang tussen dorp en landschap vorm, we  
dragen  bij aan de identiteit van het dorp en creëren een 
nieuw dorpsgezicht. Robuust, maar met een beperkte impact 
op de grond(stoffen).

In parallel profileren we ons als woonfacilitator. We willen 
kansen bieden aan bewoners om zich voor lange tijd te 
kunnen settelen en engageren, óók als hun gezinssituatie 
verandert.  We trachten het woonvraagstuk niet enkel in de 
ruimte maar ook in de tijd te benaderen. We bouwen niet 
enkel voor nu maar vooral voor morgen. We werken aan een 
bouwsysteem om dit te bewerkstelligen. 

MP1903 BOUWEN VAN KLEINE MODULAIRE 
GEZINSWONINGEN TE TIELRODE

Concept:  
Vide wordt kamer

We ontwikkelen een typologie waarbij een vide 
kan omgebouwd worden tot een kamer. Om de 
nuttige vloeroppervlakte te maximaliseren en de 
schil te beperken, onderzoeken we een optima-
le dakvorm. Op die manier trachten we de niet- 
getelde oppervlakte van de vide economisch te 
compenseren. Tegelijk gaan we zo slim om met 
materiaal en kunnen we toch zo compact moge-
lijk bouwen. 

Typologie: 
123-woning

We ontwikkelen een typologie waarbij we het mo-
gelijk maken om niet slechts één maar twee ka-
mers bij te bouwen. 
 
Deze aanpak is voldoende robuust maar kan, in-
dien gewenst, nog verder gediversifieerd worden. 
Zo zouden we in verdere fases ook kunnen na-
denken over een 1-2 woning en een 2-3 woning. 

Typologie: 
plus-woning

We ontwikkelen een statische woning met be-
perkte oppervlakte. Deze wordt ontwikkeld spe-
cifiek voor alleenstaanden. Ze is net iets groter 
dan een studio, doch kleiner dan een conventio-
nele 1/2 woning. De plus-woning heeft een sneller 
verloop dan de 123-woning, maar laat ook toe om 
alleenstaande senioren langer op dezelfde site te 
laten wonen.

Typologie:
123-plus woning

De plus woning is verbonden via een afsluitbare 
trap  met de bovenliggende 123-WONING. Op die 
manier bekomen we een 123-PLUS woning, een 
typologie die kan ingezet worden voor begeleid 
wonen of kangoeroewonen. 

Typologie:
Groepswoning

De 123-plus woning kan geherinterpreteerd wor-
den als een groepswoning. Dat vergt uiteraard 
een ingrijpendere aanpassing, maar het maakt de 
typologie robuust genoeg om dit op termijn -of 
nu als testcase- al mogelijk te maken. Zo kunnen 
bijvoorbeeld 3 singles/koppels samen leven on-
der één dak. Op die manier hebben ze elk 45 m2, 
wat het equivalent is van 3 studio’s maar met een 
grotere gemeenschappelijke ruimte. Deze woning 
kan ook bekeken worden als een type 4/5 of 4/6 
woning volgens de VMSW normering. 

Er is nood aan woningen die op 
korte termijn kunnen groeien en 

krimpen om slimmer en kosteneffi-
ciënter om te gaan met dynamische 

huishoudens.

Er is nood aan een multi-inzetbare 
typologie die omvorming van 1 naar 
3 slaapkamers mogelijk maakt, én 

andersom.

De kans op groei is verschillend per 
leeftijdscategorie.  Jonge huishou-
dens hebben een heel hoge kans op 
verandering op korte termijn Oude-
ren hebben weinig kans op groei. Er 
is nood aan een dynamische én een 

statische typologie. 

Er is nood aan een slimme schake-
ling tussen de statische en dyna-

mische typologie zodat we ruimte 
kunnen bieden voor enerzijds een 
vergrijzende samenleving en an-

derzijds een inclusief project waar 
zorgbehoevenden welkom zijn. 

We willen mogelijk maken dat de 
geïntroduceerde  typologiën com-

patibel zijn met meer experimentele 
woonvormen, om een antwoord 
op hedendaagse én toekomstige  

trends te kunnen bieden.
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De Roomacker

Den Bunt De Schelde

Woonfacilitator

Landschapsbewakerlandschapsbewaker
woonfacilitator

De gebouwen staan in het landschap en worden 
niet in afgelijnde kavels geplaatst. Ze worden 
onderdeel van het natuur- en landbouw 
landschap, en dragen waar mogelijk bij aan het 
ecosysteem. 

Het woonproject kan bijdragen aan de trage 
weg langs de site. Een dorpsmoment op de rand 
tussen dorp en landschap, waar ontmoetingen 
tussen dorpelingen worden uitgelokt en waar 
bezoekers een rustplek vinden. 

De plaatsing van de gebouwen in het bestaande 
reliëf is gestoeld op een maximale ervaring van 
het landschap vanuit de woningen. Omgekeerd 
vormen de gebouwen een nieuwe toevoeging aan 
het dorpsgezicht op Tielrode. 

De vierkantshoeve wordt ingezet als 
woontypologie. De woningen zijn geschakeld rond 
een collectief binnengebied met private terrassen, 
die uitgeven op het omliggende landschap. Aan de 
noordzijde plooit de vierkantshoeve naar buiten 
met een facade naar de trage weg. 

We vormen een duidelijke rand voor het dorp. 
We geven aan waar het dorp stopt en de natuur 
begint. We zetten in op het definiëren van een 
dorpsgezicht.
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