
Van verkavelen en lintbebouwing 
tot cohousing ?

Benedicte Depauw - Depauw vastgoed 



DE UITDAGING IS GROOT

Energiezuinig

Minder CO2

Hernieuwbare energie

Meer groen

Lage bouwkost

Ventilatie

Isolatie

Geen files Meer elektrische fietsen

Passief wonen

Betere levenskwaliteit

Veiligheid

Urbanisatie

Duurzaamheid Ecologischer



Futuristische architectuur

• Steeds stadser

• Meer geconcentreerd 

• In de hoogte

• Zinvoller omgaan met oppervlaktes

• Groener

• Telewerken

• Geen mobiliteitsproblemen

• Betere levenskwaliteit



Cohousing the future living

= samenhuizen (letterlijke vertaling)
= concept
“cohousing zet de traditionele projectontwikkeling op zijn kop”

Term wordt vaak verkeerd gebruikt

Geen bouwvergunning – wel een conceptueel plan

Eerst worden bewoners gezocht, die worden gevraagd om hun eigen buurt uit te denken, te plannen en te 
bouwen

Cohousing probeert om voordelen van private bebouwing  te combineren met het delen van 
gemeenschappelijke voorzieningen

Toekomstvisie- praktijk vandaag toch nog anders …



WOONERF VERSUS COHOUSING



Sleutel-op-de-deur

• Zorgeloos wonen

• Geen onnodige bouwstress

• Ruim aanbod voor elk wat wils: hedendaagse kubuswoningen maar 
ook pastorie

• Kant-en-klare bouwgronden zelden in aanbod

• New generation: geen tijd om te moestuinieren dus grote tuin 
overbodig

• Opgepast: BTW is vaak een killer



Tendens vandaag

• 50+’ers keren terug naar het centrum of de stad 

• Appartementen worden aangekocht door ouderen

• Huisje tuintje in kaveltje nog steeds populair bij jonge gezinnen

• Nieuwbouw geniet de voorkeur

• Bouwkost stijgt

• Renoveren is duur 

• Elektrische verwarming zorgt voor “kortsluiting” bij de consument

• Woningen met 4 tot 5 slaapkamers (nieuwe samengestelde gezinnen) 

• En wat met fermetten?



Evolutie straatbeeld Oostkamp

• Van afbraak naar nieuwbouw

• Van handelshuis naar meergezinswoning

• Hoogbouw

• Hedendaagse architectuur

• Dynamisme: aantrekkelijk voor jong en oud

• Van dorp naar stad



Appartementsbouw Oostkamp

• 41 nieuwbouwappartementen te koop

• Vraag is groot

• Tweedehandsmarkt verliest aan populariteit 

• Aankoopprijs 3000 euro per m² (exclusief aankoopkosten en btw)

• Kopers zijn doorgaans ouderen (permantente bewoning of investeerder)

• Duplexappartement minder commercieel

• Uitbreiding centrum (Brugsestraat en Kortrijksestraat)

• Projecten in Ruddervoorde en Waardamme

• Groot Oostkamp is een goede investeringsmarkt



KOSTPRIJS tweedehandsmarkt VS nieuwbouw

OPEN BEBOUWING jaren ’80 op 800 m²

=

GESLOTEN OF HALFOPEN BEBOUWING op 200 m²





• Location location location = ligging blijft het belangrijkste

• Korte termijn versus lange termijn

• Rendement? Wat is rendement? 4 tot 5 procent in nieuwbouw 
vandaag niet haalbaar

• (R)evolutie bouwnormen: E-peil

• Vraag naar 3-slaapkamerappartementen en huizen met 4 of 5 
slaapkamers is groot

Wat is een goede vastgoedinvestering?

Investeren in vastgoed blijft een goede en veilige belegging 



Combinatie restauratie en nieuwbouw

Notarishuys Ruddervoorde



Oostkamp is ook op het vlak van vastgoed 
een straffe gemeente 


