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Wat is de urgentie voor vlaanderen?



1976 

2000 



Vandaag 33% van Vlaanderen bebouwd (na Malta op de lijst van Europa)



Prognose 2050 (KUL, Poelmans, 2010) 

In 1976 was 7,2% van de Vlaamse oppervlakte bebouwd. Eind jaren tachtig nam dat 
toe tot 12% en begin 2000 zaten we al aan 18%. Als de bebouwing tegen het huidige 
tempo doorgaat, dan zal in 2050 maar liefst 41,5% van Vlaanderen bebouwd zijn 
(KUL, Poelmans, 2010) 

Prognose van 41,5% tegen 2050 zonder gewijzigd beleid



Elke dag verdwijnt er 6 ha open ruimte in Vlaanderen...



Vergelijking tussen België en Nederland





sterke traditie van VRAAGgestuurd bouwen in Vlaanderen

vrijstaande woning halfopen bebouwing rijwoning



 sterke opkomst van het AANBODgestuurd bouwen in Vlaanderen

appartement stadsontwikkelingsociale huisvesting

dit speelt in op het beleid van verdichting van het wonen, 
maar correspondeert dit aanbod met de vraag / de woonwens?



Cohousing als andere vorm van bouwen en wonen

Rijkswachtkazerne, Deurne

zeer sterk vanuit de vraag en op initiatief van de bewoners,
maar is dit haalbaar op een grotere schaal in Vlaanderen?



Pleidooi van de Vlaamse Bouwmeester





Wat is de meerwaarde van collectief wonen?



wegens succes verlengd in STAM Gent van 10 mei tot 16 sept 2018



Delen van een gemeenschappelijke tuin
Met een grotere gemeenschappelijke tuin wordt het gebrek aan een eigen tuin gecompenseerd, en ontstaat ruimte 
voor kinderen om samen te spelen, samen te barbecuen, ...

Städtebauliche Situation
Urban situation
© Ingo E. Fischer

Gartenansicht
View from the garden
© Ingo E. Fischer

bouwgroep Ostend Residential Building, Frankfurt



Gemeenschappelijk dakterras
In plaats van een exclusieve penthouse wordt het dakterras met zijn exclusieve beleving van de ruimere omgeving 
ter beschikking gesteld van alle bewoners.

Dachterrasse
Roof terrace
© Andrew Alberts

bouwgroep R50, Berlijn



Blick in den Hofgarten
View into the courtyard garden 
© Simon Menges

Samenspel van private buitenruimte en gemeenschappelijke tuin
Naast een gemeenschappelijke tuin, is het ook belangrijk om kwalitatieve private buitenruimtes te voorzien, waar men 
zich kan terugtrekken wanneer men dat wenst.

bouwgroep Big Yard, Berlijn



Riante buitenruimte voor elke woning
Het terras aan elke woning wordt opgevat als een extra kamer. Hier is bij voorkeur ruimte voor een tafel en stoelen, 
en krijgt vaak ook een groene aankleding.

bouwgroep Jaspern, Wenencoöperatie Mehr als Wohnen, Zurich



Kwalitatieve fietsenstalling op gelijkvloers 
Wohnprojekt Wien, Wenen

Een	gemeenschappelijke	fietsenstalling	krijgt	een	
prominente	plek	op	de	gelijkvloerse	laag,	met	daglicht	en	
een	rechtstreekse	toegang.	Dit	sKmuleert	de	bewoners	om	
hun	fiets	te	gebruiken,	eerder	dan	een	(gedeelde)	auto.

©	Hertha	Hurnaus,	uit	boek	‘Building	and	Living	in	
CommuniKes’,	uitgeverij	Birkhauser ©	einszueins	Architektur

Gedeelde automobiliteit / prioriteit aan fietsen
De fietsenstalling krijgt vaak een prioritaire plek in het gebouw, zodat de bewoners gestimuleerd worden om de fiets 
te gebruiken in plaats van de auto. De parkeergarage wordt tot het minimum beperkt, en autodelen is vaak voorzien.

bouwgroep Wohnproject Wien



Multifunctionele plint
In vele projecten worden de ruimtes op het gelijkvloers, en de 1ste verdieping voorzien van een kinderdagverblijf, 
ateliers, kantoren, vergaderruimtes, café, winkel, ... Zij zorgen voor een levendige en publiek toegankelijke plint.

Coöperatie Mehr als Wohnen, Zürich Spreefeld, Berlijn



Spielstraße
Street and children’s play area
© Hertha Hurnaus 

Straat als collectief domein
Door een groene voortuin met ruimte voor een bank en de fiets, door een open relatie van de woningen tot de straat, 
en zonder parkeerruimte voor de auto wordt de straat herwonnen als collectief publiek domein.

coöperatie am Hang, Kaltern



inkomhal als ontmoetingsruimte
Met veel daglicht en extra ruimte kan een eenvoudige inkomhal ook werken als een bibliotheek, salon, ... 

Foyer mit Gemeinschaftsbibliothek
Foyer with communal library
© Martin Stollenwerk

coöperatie Kalkbreite, Zurich



Trap met huiselijk sfeer en meervoudig gebruik
Wohnprojekt Wien, Wenen

Het	gebouw	bestaat	uit	twee	gelijkwaardige	delen,	die	met	elkaar	verbonden	worden	door	een	centrale	trapparKj.	
Deze	traphal	kent	vides	en	doorzichten	naar	de	verschillende	verdiepingen,	en	ontvangt	tevens	voldoende	daglicht.	
Door	deze	ruimtelijkheid	wordt	de	trap	ook	beschouwd	als	een	ruimte	waar	kinderen	spelen,	waar	de	hometrainer	is	
opgesteld,	waar	planten	staan,	…

©	einszueins	Architektur

Traphal als ontmoetingsruimte
De trap kan meer zijn dan een functionele verbinding tussen alle verdiepingen, 
en wordt soms ingericht als een centrale ontmoetingsruimte met doorzichten. 

bouwgroep Wohnproject Wien



Baugenossenschaft mehr als wohnen, Zürich    Idee, Prozess, Projektentwicklung und Partizipation November 2016 16

Gedeelde voorzieningen
Naast de tuin, het dakterras, de traphal en inkomhal, kunnen nog vele andere voorzieningen en ruimtes gedeeld 
worden. Het varieert van de wasruimte, een sauna, een gastenkamer, tot een grote keuken en eetruimte. 

coöperatie Mehr als Wohnen, Zurich



Variatie aan woningtypes
In vele projecten wordt gestreefd naar een mix van woningtypes en -groottes, van maisonettes, duplex-apparte-
menten, studio’s tot clusterappartementen.

Grundrisstypologie für  
unterschiedliche Nutzergruppen 
Floor plan typology for different user groups
© IfuH – Institut für urbanen Holzbau

Familie mit Kind im Rollstuhl
Family with child in a wheelchair

WG Senioren mit 
haushälterischer Betreuung

Senior living community with 
domestic worker

Oma mit Pflegeperson
Grandmother with caregiver

WG Studenten 
Students’ living community

Single jung
Young single adult

Familie
Family

Paar
Couple

WG Senioren
Senior living community

Single 50+
Single 50+

Dinkis
Couple with dual income and no kids

Familie mit Oma
Family with grandma

bouwgroep 3xGrun, Berlijn



Grundriss 2. OG, obere und untere Ebene
Second floor plan, upper and lower level 
© Pia Ilonen

Ansicht Südseite
View from the south
© Kuvatoimisto Kuvio Oy 

investeerdersproject Tila, Helsinki

Variatie aan woningtypes
In vele projecten wordt gestreefd naar een mix van woningtypes en -groottes, van maisonettes, duplex-apparte-
menten, studio’s tot clusterappartementen.



collectief wonen in vlaanderen



Leren uit historische woonprojecten met collectiviteit

tuinstad uit begin 20ste eeuw boerderij 19de eeuw

middeleeuws begijnhof 19de eeuwse beluik



Ruimte laten aan typische cohousingprojecten
Initiatief genomen door bewoners, met meerdere gedeelde ruimtes, en veel aandacht voor het ‘samen wonen’.

Cohousing Waasland, Sint-NiklaasCohousing De Schilders, Gent



Lokale overheden nemen initiatief, en streven naar kwalitatieve architectuur
Stad of gemeente kan panden of gronden verkopen aan vaste prijs, mits kwalitatief voorstel voor collectief wonen.

Bijgaardehof , Gent



Sociale huisvestingsmaatschappijen zoeken collectiviteit op maat 
Gezamenlijk beheer en delen van ruimtes is geen evidentie binnen sociale huisvesting. Een eerste test wordt ge-
realiseerd binnen kleine groepen van vijf koppels / alleenstaanden, onder begeleiding van welzijnsorganisaties.

DAS Woonhuis, Antwerpen



Sociale huisvestingsmaatschappijen zoeken collectiviteit op maat 
Ook grotere cohousingprojecten zijn op komst. In voorbereidend proces leren bewoners elkaar kennen, en kan er 
gewerkt worden naar hechtere bewonersgroepen. Dit leidt hopelijk tot minder interne conflicten.

Land van Aa, Turnhout



Projectontwikkelaars volgen trend naar het collectief wonen
In combinatie met kleine appartementen en studio’s, oogt het aantrekkelijk om collectieve ruimtes te voorzien.

LEFT appartementen, Vooruitzicht, Antwerpen



Projectontwikkelaars volgen trend naar het collectief wonen
Binnen grotere stadsontwikkelingsprojecten is het interessant om één gebouw met collectieve voorzieningen op te 
nemen. Dit kan bijdragen aan de buurtwerking. Meestal op vraag van de stad.

Dubbeltuupe, Antwerpen
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Wil je op de hoogte blijven?
Inschrijven op onze nieuwsbrief

via www.architectuurwijzer.be

of te volgen via Facebook / Linkedin


