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Momentum 1

Collectief wonen

Rechts Tijdens het interbellum
streken de Montfortanen neer in
Kontich-Kazerne. Het klooster en
de kerk groeiden uit tot het nieuwe
centrum van het dorp. Vandaag zijn
de paters verdwenen, maar de parochiekerk is nog in gebruik. Voor
De Ideale Woning is het klooster
een gedroomde locatie: pal in de
dorpskern, vlakbij voorzieningen
en winkels en op een boogscheut
van het station. © Michiel De Cleene
Links De basisstructuur van het
klooster, met zijn brede, centrale
gangen, blijft behouden. Naast het
gebouw komt een nieuw volume dat
uitkijkt over het aanpalende bosje.
© Elisabeth De Clercq

Een verlaten klooster in Kontich-Kazerne huisvest binnenkort een groep alleenstaande senioren. Ze zullen er, net zoals de paters van weleer,
samenwonen in een kleine en hechte gemeenschap. Maar om dit te kunnen realiseren, moet
worden gesleuteld aan de regelgeving van de
sociale huisvesting. Regelluwte schept ruimte
voor experiment.
Het gehucht Kontich-Kazerne is ontstaan aan
het einde van de negentiende eeuw, toen het
Belgische leger een infanteriedepot bouwde langs
de spoorweg tussen Mechelen en Antwerpen. De
omgeving van de kazerne breidde zich uit met
huisjes, winkels en enkele soldatencafés. De plek
kreeg al snel een slechte naam en stond bekend
als een ‘verwilderde wijk’. Tijdens het interbellum
streken de Montfortanen er neer om orde op
zaken te stellen. Ze bouwden een klein klooster
en een kerk en runden een schooltje. De OnzeLieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is een eenvoudige hallenkerk in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Ze is sinds 2019 erkend als bouwkundig
erfgoed. De architect, Carlos Van der Voodt, kreeg
in 1934 voor zijn kerk de tweede vermelding in de
lokale architectuurprijs Van de Ven. Ook het aangebouwde klooster is van dezelfde ontwerper.
In de jaren die volgden groeiden kerk en klooster
uit tot het nieuwe centrum van het dorp. Op het
dorpsplein voor de kerk staat vandaag een borstbeeld van Phil Bosmans (1922-2012). De paterdichter (“menslief, ik hou van je”) en stichter van

“COLLECTIVITEIT VERHOOGT
DE LEEFBAARHEID. AF EN TOE
GOEDENDAG ZEGGEN TEGEN
ELKAAR IS AL HEEL VEEL.”
FILIP LAGIEWKA, WOONINNOVATOR

de Bond Zonder Naam bracht hier zijn laatste
levensjaren door. Vandaag zijn de paters verdwenen. Het is een van de zovele uitgestorven
kloosters in Vlaanderen waar een nieuwe bestemming voor moet gevonden worden. De parochiekerk is nog in gebruik. Voor sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning was het klooster
een gedroomde locatie: pal in de dorpskern,
vlakbij voorzieningen en winkels en op een boogscheut van het station.
Wooninnovator
Filip Lagiewka is ‘wooninnovator’ bij De Ideale
Woning en bezieler van het project. Als wooninnovator laat hij een nieuwe wind blazen in de
sociale woningbouw: “Ik ben voortdurend op zoek
naar innovatieve praktijken in het bouwen en het
wonen, zowel op het vlak van eigendomsstructuren, financiering, duurzaamheid, bouwmethodes
als alternatieve woonvormen. Als ze kansrijk zijn
willen we die ook vertalen naar de sociale huisvesting.”
En wooninnovatie, dat is precies waar het bij dit
project in Kontich om gaat. Het is een cohousingproject dat deel uitmaakt van Senioren Thuis, een
initiatief van Beweging.net Antwerpen, waarbij
een kleine groep alleenstaande en kwetsbare
senioren een woning delen in hun buurt. Filip
Lagiewka: “We hebben dit eerder getest. In
Borgerhout wonen zes senioren samen in een
appartementsgebouw. Het pilootproject blijkt heel
succesvol. De senioren leven er in een hechte
gemeenschap. Ze koken en doen boodschappen
voor elkaar. Ze zorgen voor elkaar zodat ze langer
zelfstandig kunnen wonen. Voor die mensen is het
een hele stap vooruit. Ze waren voordien aangewezen op de onderkant van de private huurmarkt.
Sommigen hadden geen of nauwelijks een sociaal
netwerk en wisten hun weg niet naar de sociale
diensten. Vandaag leven ze in een paradijs,
zeggen ze.”
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Collectieve ruimtes
Diezelfde samenlevingsvorm wil De Ideale Woning
realiseren in Kontich. Maar dat is gerekend buiten
de strenge regelgeving. Onder meer de ‘oppervlaktenormen’ in de ontwerprichtlijnen voor de sociale
woningbouw staan zo’n project in de weg. Die
normen schrijven voor de verschillende onderdelen van de sociale woning minimum- en maximumoppervlaktes voor: een minimum waaraan de
woning moet voldoen, en een maximum dat gefinancierd kan worden. De oppervlaktenormen zijn
er dus om twee redenen: om een basiscomfort te
verzekeren, maar ook om het prijskaartje van een
sociale woning niet te laten ontsporen. Het zijn
nauwkeurige spelregels om zo compact mogelijk
te bouwen en binnen het budget te blijven. Filip
Lagiewka: “We botsen steeds vaker op de strenge
regels van de sociale woningbouw. De regelgeving
is sterk gericht op de kwaliteit van de privéwoning.
En terecht! Maar het collectieve komt nauwelijks
aan bod. Daar is op dit ogenblik weinig geld voor.
Het resultaat zijn woningcomplexen met weliswaar comfortabele private woningen, maar zonder
collectieve ruimtes. De enige collectieve ruimte is
de gang om naar de woningen te gaan, en die is
vaak weinig aantrekkelijk.”
Collectieve ruimtes zijn belangrijk voor de sociale
woningbouw. “In de grote sociale woningbouwcomplexen kennen de bewoners elkaar niet. Als
ze thuiskomen, vluchten ze snel de donkere gang
door en trekken de voordeur achter zich dicht.
Mensen kennen hun buren niet meer. Dat leidt
vaak tot spanningen. Als we vormen van collec
tiviteit kunnen organiseren, dan merken we dat
de leefbaarheid aanzienlijk verhoogt. Af en toe
goedendag zeggen tegen elkaar, is al heel veel.
Het geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen.
We zien dat collectiviteit de zelfredzaamheid
verhoogt en dat de druk op de sociale diensten
vermindert. De mensen lossen hun problemen
sneller intern op. Als er een keukenkast scheef
hangt, hoeven de mensen geen beroep te doen
op de sociale diensten, want er is altijd wel een
handige buurman die het probleem kan oplossen.
Investeren in collectiviteit is dus ook kosten
besparend.”

een uitzondering verkregen op de oppervlakte
normen van de sociale woningbouw: de individuele leefruimtes zijn wat kleiner dan normaal
toegelaten, maar ter compensatie krijgen de senioren royale en kwalitatieve collectieve ruimtes,
zoals een leefkeuken, een gemeenschappelijke
living en een groot buitenterras.
Regelluwte is ook verkregen op een ander vlak,
namelijk een afwijking van de ‘chronologie van
de inschrijvingslijst’. Het project in Kontich is een
echt cohousingproject voor een bijzondere doelgroep: alleenstaande senioren in armoede. Filip
Lagiewka: “Als je collectief wonen wil organiseren,
dan moet je aanvaarden dat niet iedereen bereid
is om erin te stappen. In een collectief woonproject moeten de bewoners het met elkaar kunnen
vinden. Daarom doen we een beroep op welzijnsen armoedeorganisaties om kandidaten te selecteren. De motivatie om samen te wonen vervangt
de chronologie van de wachtlijst als criterium.”

“HET KLOOSTER EN DE KERK HEBBEN HET DORP
GEVORMD TOT WAT HET VANDAAG IS. VANDAAR
DAT WE HET KARAKTER VAN HET GEBOUW ZO
VEEL MOGELIJK WILLEN BEWAREN.”
ELISABETH DE CLERCQ, ARCHITECT

Meesterproef

Experimenteel wonen

Voor het ontwerp deed De Ideale Woning een
beroep op de diensten van de Vlaamse Bouwmeester. Die organiseert elke twee jaar de zo
genaamde Meesterproef. Dat is een ontwerp
wedstrijd waarbij jonge, pas afgestudeerde
architecten voor het eerst kennismaken met een
overheidsopdracht. De laureaat van die wedstrijd
is architecte Elisabeth De Clercq. Zij won de wedstrijd onder meer omwille van het respect dat haar
ontwerp toonde voor de erfgoedwaarde van het
gebouw. Elisabeth De Clercq: “We hebben een
participatietraject georganiseerd met de dorps
bewoners. Hieruit bleek dat zij gehecht zijn aan
de geschiedenis van het gebouw. Het klooster
en de kerk hebben het dorp gevormd tot wat het
vandaag is. Vandaar dat we het karakter van het
gebouw zo veel mogelijk willen bewaren.”

Vandaar dat Filip Lagiewka het project indiende
bij de Proefomgeving voor experimentele woonvormen. Dat is een initiatief van de Vlaamse
Regering uit 2017 waarbij 28 proefprojecten voor
gemeenschappelijk en vernieuwend wonen de
kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van de veelheid aan regelgeving en
normen binnen het woonbeleid. De bedoeling is
om die 28 projecten daadwerkelijk te bouwen, en
uit het proces van ontwerp, bouw en ten slotte het
wonen, lessen te trekken, zodat de Vlaamse overheid die kennis kan gebruiken om een aangepast
juridisch kader te creëren voor innovatieve woonvormen. In het project in Kontich is onder meer

De gevel blijft behouden zoals hij is. De architecte
behoudt eveneens de basisstructuur van het gebouw, met zijn brede, centrale gangen, en plaatst
naast het gebouw een nieuw volume dat uitkijkt
over het aanpalende bosje. Op de eerste verdieping komen de vijf seniorenstudio’s en onder het
dak twee gewone sociale appartementen. De vijf
seniorenstudio’s zijn klein, maar hebben elk een
kleine keuken en badkamer. Daarnaast beschikt
de gemeenschap over een ruime leefruimte en
leefkeuken, een grote badkamer en een ruim
buitenterras. Op de benedenverdieping ten slotte,
komt een buurthuis met bibliotheek. Dat is het
resultaat van een deal tussen de sociale huis
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vestingsmaatschappij en de gemeente Kontich.
De Ideale Woning krijgt een erfpacht op gebouw
en grond, in ruil moet ze iets teruggeven aan
de gemeenschap. Ook op dit vlak is het project
vernieuwend.
Begin 2021 was de ontwerpfase afgerond. In
2022 kunnen de werken starten. Als alles volgens
planning verloopt, zullen de senioren in de loop
van 2024 hun nieuwe woonst kunnen betrekken.
Filip Lagiewka: “Ik denk dat het erfgoed en het
oude karakter van het klooster een grote meerwaarde kunnen leveren aan het wonen. Het project
is bestemd voor alleenstaande senioren. Het is
misschien een cliché, maar een oude boom verplant je niet zomaar. De senioren zijn gehecht
aan huiselijkheid en vertrouwdheid. Dat is gemakkelijker te realiseren in een oud gebouw. Dat
heeft wellicht te maken met de herkenbaarheid
van elementen. Er leeft een bepaalde ziel en verhaal waarmee men zich kan vereenzelvigen.”

Klooster en kerk zijn ontworpen door
architect Carlos Van der Voodt. Zijn
kerk kreeg in 1934 de tweede vermelding in de lokale architectuurprijs
Van de Ven. © Michiel De Cleene
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Op de eerste verdieping komen de
vijf seniorenstudio’s en onder het dak
twee gewone sociale appartementen. De vijf seniorenstudio’s zijn
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ruime leefruimte en leefkeuken, een
grote badkamer en een ruim buitenterras. Op de benedenverdieping
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