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Beperkte traditie in collectief bouwen en wonen in Vlaanderen

tuinstad uit begin 20ste eeuw boerderij 19de eeuw

middeleeuws begijnhof 19de eeuwse beluik



© Denc studio

sterke traditie van VRAAGgestuurd bouwen in Vlaanderen
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Evolutie van de bebouwde ruimte in Vlaanderen
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Vlaanderen geraakt volgebouwd (33% ruimtebeslag)
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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 voor Vlaanderen, zonder gewijzigd beleid

© doctoraat Lien Poelmans, KUL



artikel Knack 6 december 2017



Vlaams ruimtelijk beleid zet aan tot verdichting
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 sterke opkomst van het AANBODgestuurd bouwen in Vlaanderen

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

© ECTV architecten, Meta architectuurbureau, Bart Dehaene© RE-ST architecten © HappelCornelisseVerhoeven, Stephen Taylor architects
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Het uitgekraagde appartement met zijn verschillende gezichten en kleuren 

Het uitgekraagde appartement 

Wie wil verhuizen van zijn vrijstaande woning naar dit appartement?
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Vrijstaande woning met private tuin heeft een hoge ‘pretfactor’



Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester

Door ruimtes te delen, krijg je de luxe van een villa in een appartement. 
Op het dak van het appartementsgebouw is er een moestuin en een barbecue. 
In de kelder is er een lokaal om je mountainbike af te spuiten. En er is ook een 

zwembad en een akoestisch geïsoleerde kamer om piano te spelen.



Cohousing als andere vorm van bouwen en wonen

Rijkswachtkazerne, Deurne

zeer sterk vanuit de vraag en op initiatief van de bewoners,
maar kan dit op een grote schaal?



gesloten bouwblok stadsontwikkelingalternatieve verkaveling

Wonen in collectiviteit. 
Nieuwe tentoonstelling over Vlaanderen 2010-2020

hergebruik patrimonium



Vlaanderen
(alternatieve) verkaveling



LOVENDEGEM, cohousingproject Vinderhoute

© Stramien

http://stramien.be/project/080021_vinderhoute/

http://stramien.be/project/080021_vinderhoute/
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SINT-NIKLAAS, cohousingproject Waasland: appartementen en rijwoningen rond tuin

https://www.denc-studio.be/projecten/cohousing-waasland

https://www.denc-studio.be/projecten/cohousing-waasland
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BRUGGE, cohousing Eikenberg: verdichting op perceel van grote villa

http://eikenberg.be

http://eikenberg.be


Vlaanderen
gesloten bouwblok



GENT, De Schilders: Acht appartementen in één gebouw, gemeenschappelijke tuin en leefruimte gelijkvloers

© Havana architecten 

http://architectuurwijzer.be/de-schilders-kleiner-wonen-tussen-schuine-muren/

http://architectuurwijzer.be/de-schilders-kleiner-wonen-tussen-schuine-muren/
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HASSELT, City Lofts

https://www.cityloft.be/hasselt/

https://www.cityloft.be/hasselt/


BRUSSEL, Brutopia: Maximale dichtheid rond een gemeenschappelijke tuin
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http://architectuurwijzer.be/brutopia/

http://architectuurwijzer.be/brutopia/


GENT, cohousing Jean: Afbraak en sanering van oude champignonfabriek in 19de eeuws bouwblok
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http://architectuurwijzer.be/cohousing-jean/

http://architectuurwijzer.be/cohousing-jean/


Vlaanderen
hergebruik patrimonium



© Vierkantshoeve, Zingem / aNNo Architecten

ZINGEM, vierkantshoeve: bewoond door zeven gezinnen

http://www.annoarchitecten.be/projecten/herbestemming/hof-ter-beempt-zingem

http://www.annoarchitecten.be/projecten/herbestemming/hof-ter-beempt-zingem
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Onroerend Erfgoed

Minister-president Geert Bourgeois heeft de
Onroerenderfgoedprijs 2017 uitgereikt aan Kasteel Boterberg uit
Kalmthout, een cohousing-project aan de Kalmthoutse Heide. De
uitreiking vond plaats op een erfgoeddiner in de Roma in
Borgerhout. De prijs beloont recente projecten van
monumentenzorg, en wordt pas voor de tweede keer toegekend.

Kasteel Boterberg in Kalmthout
wint Onroerenderfgoedprijs
2017

KALMTHOUT, Kasteel Boterberg: zeven gezinnen kopen kasteeldomein van 14 ha

© B-architecten, iov HEEM

http://architectuurwijzer.be/respectvol-samenwonen-op-domein-boterberg/

http://architectuurwijzer.be/respectvol-samenwonen-op-domein-boterberg/


PEER, schooltje Maarlo

© Cohousing Limburg

http://www.cohousinglimburg.be/cohousing-peer/

http://www.cohousinglimburg.be/cohousing-peer/


Vlaanderen
samenwonen voor senioren



OCMW Gent voorziet groepswonen voor senioren

Groepswonen senioren, OCMW Gent

http://www.ocmwgent.be/Groepswonen-senioren.html

http://www.ocmwgent.be/Groepswonen-senioren.html


Sociale huisvestingsmaatschappij brengt kwetsbare senioren samen op kot



OCMW Maldegem verbouwt oude pastorij naar 6 seniorenflats

Pastorij De Kleit, Maldegem

https://www.ocmwmaldegem.be/senioren-onder-de-toren

https://www.ocmwmaldegem.be/senioren-onder-de-toren


© NOA Architecten iov. Symbiosis

OOSTENDE, Sandershoeve: Symbiosis zet in op erfgoed & senioren

https://www.wonenindeliving.be/onze-livings/oostende

https://www.wonenindeliving.be/onze-livings/oostende


Gedeelde tuin

Inkom & traphal als ontmoetingsruimte

Samen oud worden

Hergebruik van erfgoed

*

*

*

meerwaarde 
van collectief wonen
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