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APPARTEMENT, TWEEWOONST

Woningdelen in Vlaams-Brabant

WONEN VAN
DE TOEKOMST
Een huisje met tuin voor elk gezin, het is niet langer wat we allemaal willen. Nieuwe woonvormen spelen in op maatschappelijk
trends. Denk maar aan kangoeroewonen om je ouder wordende
ouders dichter bij je te hebben. Of die grote vierkantshoeve
waar enkele gezinnen een gemeenschappelijk woonproject hebben opgestart. Ze bieden een antwoord op de vereenzaming en
vergrijzing, de gezinsverdunning, de vraag naar betaalbaar of
solidair wonen en gaan verloedering van waardevol patrimonium tegen.
De provincie Vlaams-Brabant baant mee de weg en komt de
maatschappelijke vraag naar nieuwe woonvormen tegemoet.
In 2014 deed de provincie een eerste open oproep voor projecten rond woningdelen. Zeven projecten kregen een subsidie tot
maximum 20.000 euro. In 2015 kregen nog eens twaalf projecten een subsidie.
Deze projecten kunnen een praktijkvoorbeeld of stimulans zijn
voor anderen. Op basis van de problemen en knelpunten van
opstartende initiatieven wil de provincie hindernissen aanpakken en wegwerken. Via www.vlaamsbrabant.be/woningdelen
deelt de provincie alle kennis uit deze negentien projecten.

OVERZICHT PROJECTEN
APPARTEMENT, TWEEWOONST
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Appartement: gebouwafhankelijke wooneenheid, geïntegreerd in een
appartementsgebouw of collectief geheel van onderling geschakelde en
gestapelde wooneenheden (= minimaal drie appartementen per gebouw).
Individuele appartementen kunnen meer dan één woonlaag bestrijken. In
deze woonvorm en onderstaande woonvormen betreffen de gedeelde ruimtes enkel circulatieruimtes en geen leefruimtes.





Tweewoonst: twee volledige gescheiden wooneenheden onder één dak
die elk bewoond worden door één huishouden.
Duo-wonen: vorm van tweewoonst: een gestapelde woning, bestaande uit
één gelijkvloerse wooneenheid (benedenwoning) en één (grotere) wooneenheid op de verdieping, meestal voorzien van een bijkomende woonlaag
(bovenwoning).

> Het Molenhof | Holsbeek

CO-WONEN

PG 10

Co-wonen is een woonvorm waarbij huishoudens geen leefruimtes delen.
Een aantal zelfstandige wooneenheden die bewoond worden door aparte
huishoudens die enkel een tuin, fetsenstalling, een wasplaats of een andere
niet-leefruimte delen. Wettelijk stelt deze woonvorm minder problemen voor
wat betreft de ruimtelijke aspecten.

> Ontdubbelen van een bestaande woning | Gooik
> De Schoenmakerij | Kortenaken
> Intergenerationeel woningdelen | Laar

COHOUSING


PG 12

Cohousing: een woonvorm waarbij huishoudens zelfstandige wooneenheden bewonen en daarnaast ook gebruik maken van uitgebreide gedeelde
leefruimtes, zoals keukens, eetzalen of andere ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik die in sommige gevallen ook voor niet-bewoners worden
opengesteld. Het verschil met co-wonen is dat er in cohousing projecten
ruimtes voorzien zijn die samen eten toelaten.
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Andere benamingen en subvormen: Abbeyfeld vzw hanteert de term
‘Zelfstandig Samen Wonen’, een subvorm van cohousing, meestal gericht op
ouderen, waarbij de bewoners in zelfstandige wooneenheden leven maar
samen één of meerdere gemeenschappelijke leefruimtes beheren.
> Cohousing+ De Grote Sleutel | Alsemberg
> Residentie ‘De Woluwe’ | Diegem
> De Koningsmolen | Eliksem
> Ecovillage Kampenhout | Kampenhout
> Woonerf Pachthof van Hertoginnedal | Moorsel
> Cohousing BotaniCo | Leuven
> De Okelaar | Wolvertem
> Wijg & Co | Wijgmaal

WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS,
HOSPITAWONEN




PG 24

Woongroep: een woonvorm waarbij alle bewoners alle leefruimtes delen,
met uitzondering van de slaapkamer/kleine privé woonkamer zonder keuken of badkamer.
Subvormen:
Hospitawonen (bv Casa Cura): specifeke vorm van intergenerationeel samenwonen waarbij (meestal) een oudere één of meerdere kamer(s) in zijn of haar woning ter beschikkening stelt aan studenten.
Gemeenschapshuis (bv De Eekhoorn): een woongroep met meestal een
meer tijdelijk karakter.

> Villa Vanilla | Heverlee
> De Eekhoorn | Leefdaal
> Casa Cura | Leuven
> Paviljoen Maria | Zemst
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ZORGWONEN

PG 28

Er is sprake van zorgwonen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:


in een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd.



de ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.







de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid
niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige
woning.
de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis(sen).
de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
1. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is.
2. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die hulpbehoevend
is. Een hulpbehoevend persoon is een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het
decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, of een persoon die
behoefte heeft aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. De kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen
van het maximum van twee personen.
3. hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 en 2, gehuisvest blijven in de
hoofdwooneenheid.

Ook een huurwoning kan als zorgwoning dienen. Zowel de zorgverlener als de zorgverstrekker
kan huren. De verhuurder kan zowel een derde zijn, als de zorgverlener of de zorgverstrekker.
Zorgwonen is ook mogelijk in een zonevreemde woning of in een woning in een verkaveling die
bijkomende woongelegenheden verbiedt.
Kangoeroewonen is een term die ook vaak gebruikt wordt, maar die niet in de wetgeving opgenomen is en dus ruimer is dan zorgwonen. Zo kan je bijvoorbeeld als jong gezin met kinderen
ook samen wonen met de grootouders, die niet noodzakelijk ouder zijn dan 65 jaar. In dat geval
valt de samenwoonvorm onder de term kangoeroewonen.

> Omvorming rijwoning tot zorgwoning | Kessel-Lo

PG 29

LOKALE BESTUREN
Waarom woningdelen stimuleren vanuit het lokaal woonbeleid?

Co-wonen, cohousing, woongroep, zorgwonen, optimalisatie grote verkaveling, hergebruik
vierkantshoeves, ... er bestaan verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Deze
woonvormen kunnen een antwoord bieden aan problemen die maatschappelijke trends met
zich meebrengen: gezinsverdunning, vergrijzing, betaalbaar wonen, vereenzaming, verloedering waardevol patrimonium, leegstand, vraag naar solidair wonen, ...
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Er zijn vaak veel hinderpalen om nieuwe woonvormen toe te laten. De provincie wil een
draagvlak creëren en instrumenten ontwikkelen om het lokaal woon- en vergunningenbeleid
te ondersteunen.

> Beleidsplan woningdelen met een knipoog naar
klimaatneutraliteit | Bekkevoort
> Beleidsplan woningdelen | Bierbeek

APPARTEMENT, TWEEWOONST
MINIMUM PRIVATE RUIMTES
Alle leefruimtes
(woonkamer, keuken en eetkamer,
slaapkamer(s)), badkamer

MINIMUM GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Bvb. inkom, trappenhal, garage of parkeergelegenheid,
fetsen- en kinderwagenstalling en berging

CO-WONEN
MINIMUM PRIVATE RUIMTES

MINIMUM GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Alle leefruimtes
(woonkamer, keuken en eetkamer,
slaapkamer(s)), badkamer

Niet-leefruimtes zoals tuin, wasplaats, werkatelier, logeerkamer
Voorwaarde: de gemeenschappelijke delen nodigen uit
tot intentioneel medegebruik en het delen van voorzieningen en activiteiten.

COHOUSING
MINIMUM PRIVATE RUIMTES

Alle leefruimtes
(woonkamer, keuken en eetkamer,
slaapkamer(s)),badkamer

MINIMUM GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Naast niet-leefruimtes zoals inkom, trappenhal, evt.
garage of parkeergelegenheid, fetsen- en kinderwagenstalling, berging, tuin, wasplaats, logeerkamer, werkatelier worden ook leefruimtes zoals bvb. keuken, eetkamer,
woonkamer gedeeld.
Voorwaarde: de gemeenschappelijke delen nodigen uit
tot intensief medegebruik en het delen van voorzieningen
en activiteiten. De gemeenschappelijke ruimtes zijn een
verlengde van de individuele woningen en worden quasi
dagelijks gebruikt.

WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS, HOSPITAWONEN
MINIMUM PRIVATE RUIMTES
Slaapkamers

MINIMUM GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Bvb. inkom, trappenhal, garage of parkeergelegenheid,
fetsen- en kinderwagenstalling, berging, tuin, wasplaats,
keuken, eetkamer, woonkamer en badkamer
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Het Molenhof |
Holsbeek

 Woonvorm

Het project combineert de herbestemming van de op de inventaris
Onroerend Erfgoed opgenomen
vierkantshoeve ‘Het Molenhof’ te
Holsbeek met een uitbreiding van
9 nieuwbouwwooneenheden. De
semi-publieke groene buitenruimte
herstelt en versterkt de vroegere
binnenkoer en verbindt beide delen
van het project.

 Bouwvorm

Appartementen en grondgebonden woningen
Verbouwing van een bestaand gebouw en
nieuwbouw

 Doelgroep
Divers: 1 tot 4 slaapkamerwoningen bieden
ruimte aan jonge gezinnen, alleenstaanden,
jongeren, ouderen, ...

 Optimalisatie en herbestemming
De vierkantshoeve wordt herbestemd tot
woongebouw. Door de achteruitliggende inplanting van nieuwbouw woningen
wordt de gedeeltelijke privatisering van het
uitzicht op het achterliggend landschap gecompenseerd door een groenzone ‘terug te
geven’ aan het openbaar domein.

 Initiatiefnemer
MAC Projectontwikkeling NV

 Partners
AB Associates

 Architect
AB - ABE,
architectenassociatie Architectenbureau Bert Van der Borgth bvba
en ABE-architecten

 Realisatie
Beneens-Heynen Architecten

 Aantal wooneenheden 18
 Contactgegevens
Philip Peters
philip@mac-nv.be
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CO-WONEN

Ontdubbelen van een
bestaande woning |
Gooik
Dit project betreft de omvorming
van een eengezinswoning, tot twee
woongelegenheden waarvan er één
verhuurd wordt. Op deze manier
kan een te grote woning optimaal
benut worden.

 Woonvorm
Opsplitsing/co-wonen

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Sociaal engagement
Verhuren aan kwetsbare doelgroepen aan
lage huurprijs, bijvb. alleenstaande ouder
met kinderen, vluchtelingen,... .

 Optimalisatie
Deze ééngezinswoning werd te groot voor
een alleenstaande. De woning werd opgesplitst in twee aparte woongelegenheden.
Eén woongelegenheid op de begane grond
en één op het verdiep. Elk heeft een eigen
toegang.

 Aanpassing stedenbouwkundige
voorschriften noodzakelijk
Dit is nodig omdat de voorschriften enkel
een eengezinswoning toelieten. De aanpassing van de verkavelingsvoorschriften maakt
het mogelijk om de woning op te splitsen.

 Initiatiefnemer
Godelieve Van Rysselberghe

 Aantal wooneenheden 2
 Contactgegevens
Edingsesteenweg 138,
1755 Gooik
02 532 17 08
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CO-WONEN

De Schoenmakerij |
Kortenaken
De eigenaars wilden het voormalig
schoenmakersatelier met woonhuis
omvormen tot 3 à 4 wooneenheden. De twee wooneenheden in
het woonhuis worden via Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) WoonregT
vzw verhuurd. De verbouwing van
het atelier werd om diverse redenen
stopgezet. Het is een kleinschalig
project, gericht op geïntegreerd,
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen
voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

 Woonvorm
Co-wonen

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Sociale huur

 Sociaal engagement en sociaal wonen
De eigenaar kiest er bewust voor om de woningen te verhuren via een SVK.

 Optimalisatie
Een eengezinswoning wordt opgedeeld in
twee wooneenheden.

 Herbestemming en bouwen in tweede
orde
De eigenaar wilde het achterliggende voormalige schoenfabriekje herbestemmen tot
1 à 2 woongelegenheden en/of gemeenschappelijke ruimte. Het fabriekje werd na
afweging afgebroken.

 Initiatiefnemer
Fam. Raymaekers

 Partners
SVK WoonregT vzw

 Architect
Tom Van Ackere

 Aantal wooneenheden
2

 Contactgegevens
Els Nicasy
0495 89 75 72
elsnicasy@hotmail.com
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CO-WONEN

Intergenerationeel
woningdelen | Laar
De initiatiefnemers restaureren een
oude vierkantshoeve tot 3 à 4 wooneenheden waar meerdere generaties
binnen één geheel wonen, met eigen
privé ruimten. Het project heeft veel
oog voor ecologisch materiaalgebruik
met respect voor het cultuur-historische.

 Woonvorm
Co-wonen

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
2 eigenaars volle eigendom (3/4e - 1/4e)

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Sociaal engagement en lokale
inbedding
De grote schuur wordt gebruikt voor zomerkampen voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.
Deze leerkampjes geven de kinderen de
gelegenheid om via spelvorm en omgang
met dieren (paarden & honden) een gunstiger zelfbeeld te ontwikkelen. Kinderen met
concretatiestoornissen en autisme spectrumstoornissen vinden hier vooral baat bij.
Eén van de eigenaars is psychologe en zorgt
zo voor de professionele omkadering van
deze kampjes.

 Optimalisatie
De oude vierkantshoeve wordt omgevormd
tot 3 à 4 wooneenheden. Vroeger was dit
slechts één wooneenheid met schuur en
stallen.

 Initiatiefnemer
Anne De Clerck

 Partners
Liliane Vanhelden

 Architect
Maarten Vermersch

 Beschermd dorpsgezicht/erfgoed
De hoeve ligt in beschermd dorpszicht.

 Bio-ecologisch verbouwen
Voor de ecologische materialen hebben de
eigenaars uitgezocht wat er op de markt
beschikbaar is. Zo zijn de onderdaken van
Celiet, de afwerkingsplaten van de zolders
van fermacell i.p.v. gyproc, bezet werd er
met leem, vocht werd aangepakt met hydroment.

 Aantal wooneenheden
3à4

 Contactgegevens
Anne De Clerck
Heuvelhofstraat 5, 3400 Laar
016 63 32 12
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COHOUSING

Cohousing+ De Grote
Sleutel | Alsemberg
Het project ‘Cohousing+: gemeenschappelijk wonen plus andere functies’ plant een ecologisch en maatschappelijk verantwoord project
op mensenmaat met integratie van
mensen (diversiteit van leeftijd en
sociale achtergrond) en een mix van
functies. Wonen & ontspanning (cohousing/gastenverblijf), zorg (sociaal
restaurant) en werken (coworking).

 Woonvorm
Cohousing

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Cvba (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) en/of Stichting al
dan niet in combinatie met een VME (Vereniging van Mede-Eigendom)

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Lokale inbedding
Het project engageert zich naar de buurt
en het verenigingsleven. Ze voorzien een
dorpsrestaurant (ontmoetingsplaats en
sociaal restaurant), met stageplaatsen en
arbeidsplaatsen voor mindervaliden (bewoners en niet-bewoners).

 Optimalisatie en herbestemming
Het project wilt het gebruik van een voormalig klooster en school optimaliseren. Het
geeft het een herbestemming naar een gemeenschappelijk woonproject plus andere
functies. Door de mix van functies kunnen
de verwaarloosde en beschermde gebouwen van de site optimaal benut worden.

 Initiatiefnemer Luk Jonckheere
 Partners Miss Miyagi (projectbegeleider), Febecoop, Abbeyfeld,
Oak Tree Projects

 Architect Architect Anno Architecten (herbestemming en restauratie), WIT Architecten (complexe
stadsprojecten en publieke gebouwen), Plant- en houtgoud (participatief ecologisch landschapsbeheer
en -ontwerp)

 Aantal wooneenheden
24-tal

 Beschermd dorpsgezicht/erfgoed
Het project wilt een erfgoedsite herwaarderen door het een compleet nieuwe bestemming te geven.

 Autodelen
 Woon/werk
Naast het wonen wil dit project ook andere
functies waaronder een co-working plaats
realiseren.

 Contactgegevens
Luk Jonckheere - 02 888 24 37
jonckheere.luk@gmail.com
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COHOUSING

Residentie
‘De Woluwe’ | Diegem
Een bestaand gebouw met 12
appartementen zou geleidelijk
omgevormd worden tot een Abbeyfeld-huis, een kleinschalige
groepswoning voor 55+ers. Dit project is, na meer dan een jaar intensief promoten, stopgezet door een
gebrek aan kandidaten. De initiatiefnemer zoekt verder naar mogelijkheden om het project op langere
termijn te laten slagen in zijn opzet.

 Woonvorm
Cohousing

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
55+

 Gestippeld wonen
De appartementen die deel uit zouden maken van het Abbeyfeldhuis zouden zo ‘stippels’ vormen in het appartementsgebouw.

 Initiatiefnemer
Living Projects bvba

 Partners
Abbeyfeld

 Aantal wooneenheden
12

 www.abbeyfield.be
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COHOUSING

De Koningsmolen |
Eliksem
Op een historische site van 1,3 ha was
het de bedoeling om, onder de begeleiding van Koplamp Architecten en
Onroerend Erfgoed, een beschermde
vierkantshoeve om te toveren in een
zelfvoorzienend 'dorp in een dorp'.
Het project zou coöperatief en gefaseerd uitgevoerd worden, maar werd
uiteindelijk stopgezet.

 Initiatiefnemer
De Koningsmolen cvba

 Partners
Koplamp Architecten
en Onroerend Erfgoed

 Architect
Koplamp Architecten

 Aantal wooneenheden
10

 Contactgegevens
Lieven Callewaert
lieven.callewaert@me.com
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 Woonvorm

 Bio-ecologisch verbouwen

Cohousing

Het project had veel aandacht voor gesloten cirkels van water, energie, afval
en voedsel. Door het sluiten van deze
kringlopen wou het project een (kosten)
bewuste manier van leven creëren.

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Cvba (Coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid)

 Autodelen
 Woon/werk

 Doelgroep

Een fexibele werkplek voor kleine (startende) bedrijfjes en grotere organisaties
die pasten binnen de visie van de plek.
Leeftaken en onderhoud werden gedeeld.

Intergenerationeel

 Sociaal engagement
De Koningsmolen wou graag twee huizen/shelters ter beschikking stellen voor
kortverblijf of try-out woningen voor begeleid wonen van jongeren.

 Zelfvoorzienend, Community
Supported Agriculture (CSA)
Er werd beschikbare grond van 1ha 55
gevonden om te huren. Naast ecologische
teelt van groenten, klein fruit en kruiden,
had deze CSA ook educatieve doeleinden
naar een breder publiek. Het wou korteketeneconomie uitbouwen en stimuleren.
De CSA-boerderij wou De Koningsmolen
verbinden met het dorp, de nabije omgeving en bezoekers.

 Lokale inbedding
Het was de bedoeling om deze beschermde vierkantshoeve om te toveren
in een zelfvoorzienend ‘dorp in een dorp’.
De 12e eeuwse watermolen zou gereactiveerd worden als energiebron voor de
site en zijn omgeving.

 Optimalisatie en herbestemming
Het project wou het gebruik van een
oude beschermde vierkantshoeve waarbij
een deel van de gebouwen in ongebruik
is geraakt optimaliseren. Het zou herbestemd worden tot een gezamenlijk woonproject met 10-12 moderne, ecologische,
schakelbare wooneenheden.

 Beschermd monument/erfgoed
Het project lag op een historische site
van 1,3 ha. Er gebeurde een afstemming
tussen de projectvisie, Monumenten en
Landschappen, Onroerend Erfgoed en
Stedenbouw.
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COHOUSING

Ecovillage
Kampenhout |
Kampenhout
Kampenhout ligt centraal in de driehoek Leuven-Brussel-Mechelen. Het
project plande een ecologische wijk,
ontwikkeld volgens de cohousingprincipes, op een site van meer dan
2ha groot. Het wou een antwoord
bieden op vergrijzing en vereenzaming en wou een woonuitbreidingsgebied op een duurzame manier
ontwikkelen. Er waren twee pistes
voor deze ontwikkeling. De eerste
was het aanvragen van een verkavelingsvergunning voor groepswoningbouw. Gezien de ligging was
hier een risico op een weigering van
de vergunning met mogelijk lange
procedures. De tweede piste was de
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij een planologische
ruil tot stand zou komen. Deze piste
vereiste een zoektocht en samenwerking met andere grondeigenaars
van (minder goed gelegen) gronden
in woongebied. De familie besliste
om geen van beide pistes te weerhouden en zette het project stop.

 Woonvorm
Cohousing

 Bouwvorm
Nieuwbouw

 Juridische structuur
Aparte eigenaars in fase opstart, Burgerlijke
Maatschap in bouwfase, VME (Vereniging
van Mede-Eigendom) in fase bewoning

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Combinatie cohousing - abbeyfield
Het opzet was om 10 van de 56 woningen via Abbeyfeld te realiseren. Deze tien
woningen zouden exclusief voorbehouden
worden voor 55+ers die bewust kiezen voor
een participatieve woonvorm.

 Initiatiefnemer
Fam. Ghijselings

 Partners
Cohousing Projects

 Architect
STRAMIEN, architectuur en
ruimtelijke planning cvba i.s.m.
agmen

 Aantal wooneenheden
2 of 3 clusters van 15-25 woningen

 Contactgegevens
Cohousing Projects,
Federico Bisschop
09 278 08 43
federico@cohousingprojects.be
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COHOUSING

Woonerf Pachthof van
Hertoginnedal | Moorsel
De historische vierkantshoeve wordt
omgevormd tot een woonerf met 10
à 12 woonunits en heel wat gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten. De nog bestaande gebouwen
van de hoeve, die drie van de vier
vleugels van het vierkant vormen - een
imposante schuur, stallingen en een
woonhuis – worden gerestaureerd
en ingericht; een nieuwbouw-vleugel
vormt de nodige aanvulling.
In dit samenwoonproject rond het
centrale erf heeft iedere bewoner of
gezin een eigen, zelfstandige woning
en een tuintje. Daarnaast komen er
een aantal collectieve voorzieningen
en ruimten die door alle bewoners
worden gebruikt.

 Woonvorm
Cohousing

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
VZW in fase opstart, Burgerlijk Maatschap
in fase verbouwing, particuliere eigendommen met vaste onderlinge afspraken,
gecombineerd met vereniging van medeeigendom voor de collectieve delen in fase
bewoning

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Lokale inbedding
Er wordt de potentie gecreëerd om, door de
realisatie van enkele aan het wonen verwante functies (een afspanning met fetsherstelatelier, …) het centrum van de Tervuurse
deelgemeente Moorsel te (re)animeren.

 Optimalisatie en herbestemming
Het project optimaliseert het gebruik van
een hoeve waarbij een deel van de gebouwen in onbruik geraakt is. Het project geeft
deze gebouwen een herbestemming naar
een gezamenlijk woonerfproject.

 Initiatiefnemer

 Erfgoed
De hoeve ’Pachthof van Hertoginnedal’
is al sinds eeuwen een architecturaal ankerpunt voor de streek. Ondanks zijn historische waarde werd het Pachthof nooit
juridisch gecatalogeerd en beschermd als
monument. Het ontbreken van de regelgeving i.v.m. erfgoed (maar dus ook van de
bijhorende subsidiemogelijkheden), wordt
gecounterd door de uitdrukkelijke wil van
de eigenaars om een project te realiseren
waar de oorspronkelijke ‘geest van de hoeve’ aanwezig blijft en waar de gebouwen
(zo veel als mogelijk) in hun oorspronkelijke
staat bewaard worden.

Familie Van Roey

 Architect
Bob McMaster architecten bvba
i.s.m. Patrick Moyersoen

 Aantal wooneenheden
10 à 12

 Contactgegevens
Paul Corthouts
corthoutspaul@gmail.com

 www.pachthofvanhertoginnedal.be
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COHOUSING

Cohousing BotaniCo |
Leuven
BotaniCo is een cohousingproject op
de site van de oude stadsschool op
de Kapucijnenvoer te Leuven, recht
tegenover de Kruidtuin, op wat de
toekomstige Hertogensite wordt. De
stad Leuven heeft de ambitie om van
deze site een duurzame wijk te maken: autoluw, een warmtenet, veel
groen, duurzaam afvalbeleid. Het
project kan als eerste bouwwerk een
voorbeeld stellen door ook op het vlak
van de woonvorm heel innovatief en
duurzaam te werk te gaan. Het is een
samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een groep van private
kopers.

 Architect
360 architecten

 Aantal wooneenheden
28

 Contactgegevens
info@botanico.be

 www.botanico.be
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 Woonvorm

bruik te beperken. Functies collectiveren,
zoals een gemeenschappelijke wasruimte, logeerkamers, maken een kleinere individuele woonoppervlakte mogelijk.

Cohousing

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 BEN (Bijna EnergieNeutraal)
verbouwen

 Juridische structuur
Burgerlijk Maatschap & feitelijke vereniging in opstart, VME (Vereniging van
Mede-Eigendom) in fase bewoning

De woningen zullen voldoen aan de BENnorm.

 Autodelen

 Doelgroep

 Samenwerking projectontwikkelaar

Intergenerationeel

Dit project is een samenwerking tussen
een projectontwikkelaar en een groep
van private kopers.

 Toegankelijkheid
Toegankelijk wonen, levenslang wonen in
functie van de gezondheidsbeperkingen.
Met deze twee zaken wordt rekening gehouden in het ontwerp.

 Optimalisatie en herbestemming
Het project optimaliseert het gebruik van
een oude stadsschool en geeft het een
herbestemming naar een gezamenlijk
woonproject.

 Parkeernorm
Per woning met een netto-vloeroppervlakte van max. 150m² moeten minimaal
0.8 parkeerplaatsen en maximaal 1.2 parkeerplaatsen voorzien worden.

 Beschermd dorpsgezicht/erfgoed
De stadsschool komt in aanmerking voor
een bescherming als monument.

 Bio-ecologisch verbouwen
Het project probeert zijn gezamenlijke
ecologische voetafdruk te beperken door
keuze van materialen, bouwtechnieken,
aankopen en activiteiten. Dit echter met
de randvoorwaarde dat deze keuzes de
fnanciële noch praktische haalbaarheid
van het project in het gedrang mogen
brengen. Er wordt compact gebouwd,
om zowel het ruimte – als het energiever19

COHOUSING

De Okelaar | Wolvertem
Dit project is een geëngageerde cohousing, gebaseerd op drie pijlers:
ecologisch, sociaal en spiritueel. De
Okelaar is gericht op personen van alle
leeftijden. Een grote oppervlakte aan
gemeenschappelijke & semi-publieke
delen staat open naar de buurt.

 Initiatiefnemer
Joost Callebaut en Mia Vranken

 Partners alle eigenaars en
toekomstige bewoners, de
Verenigde Parochiale Werken,
Wolvertem, pastoor Jan Lagae

 Architect
Maarten Martens

 Aantal wooneenheden
22

 Contactgegevens
Mia Vranken en Joost Callebaut
Oppemstraat 6A/1, 1861 Wolvertem
0479 29 71 26 | 02 309 07 39

 www.okelaar.be
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 Woonvorm

 Lokale inbedding

Cohousing

De Okelaar wilt een open woongemeenschap, ingebed in het sociale en culturele
leven van Wolvertem zijn en een actieve
rol spelen in het versterken van het sociale weefsel. Er is een ruimte waar culturele - en vormingsorganisaties gebruik van
kunnen maken.

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Cvba-so (Coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en sociaal
oogmerk) en VME (Vereniging van Mede-Eigendom)

 Optimalisatie en herbestemming
Het project optimaliseert het gebruik van
een voormalig klooster en schoolgebouw
en geeft het een herbestemming naar
een gezamenlijk woonproject.

 Doelgroep
Intergenerationeel

 Sociaal engagement

 Bio-ecologisch verbouwen

De Okelaar wilt een aantal sociale projecten op het getouw zetten,
al naargelang de noden die zich aandienen en daarbij samenwerken met
lokale
welzijnsorganisaties.
Enkele minder draagkrachtige mensen
(sociaal, emotioneel, fysiek…) kunnen in
de gemeenschap wonen. Dit kan op 2
manieren: als permanente medebewoners en/of op “kamers met zorg” voor
tijdelijk verblijf en ondersteuning.

De bewoners willen een ecologische gemeenschap vormen. Dit betekent concreet: bio-ecologisch verbouwen, een
autodeelproject, sterke beperking van
het energie- en materiaalverbruik, gebruik van milieu-vriendelijke producten,
gemeenschappelijke voorzieningen, … .

 Autodelen
 Zelfvoorzienend
De ultieme uitdaging is: zelfvoorzienend
zijn. ‘Consuminderen’ is een belangrijk
begrip. Een biologisch tuinbouwbedrijf,
volgens het principe van een zelfoogstboerderij, past in die idee.

 SVK (sociaal verhuurkantoor)
In samenwerking met SVK Webra wordt
er sociaal huren georganiseerd zodat ook
een aantal fnancieel minder draagkrachtige mensen in de gemeenschap kunnen
wonen. De Okelaar werd geselecteerd
binnen de Vlaamse proefomgeving experimentele woonvormen. Dit geeft de
kans om een sociaal toewijzingssysteem
op maat van een cohousing project uit te
werken.
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COHOUSING

Wijg & Co | Wijgmaal
Deze
projectgroep
start
een
cohousingproject in Wijgmaal. Drie
pijlers staan centraal, namelijk toegankelijk of levenslang wonen, samen
leven staat op gelijke hoogte met respect voor ieder individu en ecologie
hand in hand met economie.
Het is een grote uitdaging op vlak van
ruimtelijke planning om dit binnengebied in een randstedelijke context te
ontwikkelen.

 Initiatiefnemer
Leen Francen

 Partners
Cohousing Projects, Oak Tree Projects
& de deelnemende gezinnen

 Architect
STRAMIEN, architectuur en
ruimtelijke planning cvba

 Aantal wooneenheden
33 waarvan 1 erkend inclusiehuis met
4 zorgstudio's

 Contactgegevens
Cohousing Projects,
Federico Bisschop, 09 278 08 43
federico@cohousingprojects.be

 www.wijgenco.be
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 Woonvorm

voorzien die bijvoorbeeld als grasveld
kunnen gebruikt worden.

Cohousing

 Bio-ecologisch verbouwen

 Bouwvorm

De groep wilt naast toegankelijkheid
maximaal inzetten op een ecologisch project. Zo zal er gebruik gemaakt worden
van bio-ecologische materialen. Er zal
geen gas of stookolie gebruikt worden.
Er wordt een beo-veld aangelegd voor
geothermische energie in combinatie met
een warmtepomp en zonnepanelen.

Nieuwbouw

 Juridische structuur
Feitelijke vereniging in opstart, Burgerlijk Maatschap in fase bouwaanvraag en
verbouwing, VME (Vereniging van MedeEigendom) in fase bewoning

 Doelgroep

 BEN (Bijna EnergieNeutraal)
verbouwen

Intergenerationeel & inclusie

 Lokale inbedding

De woningen zullen voldoen aan de
BEN-norm. Het E-peil van de meeste
woningen zal onder 20 uitkomen.

Het project wilt zich openstellen naar de
lokale gemeenschap door het inrichten
van een openbaar domein op de site en
het recht van doorgang over het domein.

 Autodelen
Er zal aan autodelen gedaan worden, bij
voorkeur met een elektrische deelwagen.

 Personen met een handicap /
Toegankelijkheid

 Woon/werk

Toegankelijkheid is een belangrijke pijler
van het project. Naast 11 toegankelijke
appartementen, zal het gemeenschappelijk paviljoen ook volledig toegankelijk
zijn. Het wil een drempelvrij én inclusief
project zijn waar plaats is voor iedereen,
ook voor personen met een handicap.
Wijg & Co is het eerste cohousingproject
mét een inclusiehuis ingericht door Oak
Tree Projects. Hier zullen vier volwassenen met autisme wonen. Het concept van
het inclusiehuis werd bedacht door één
van de toekomstige bewoners van Wijg &
Co en wordt verder uitgerold naar andere
cohousingprojecten.

In het paviljoen zal een thuiswerkplaats
zijn. In de onmiddellijk omgeving van de
site is er een goede ontsluiting met het
openbaar vervoer.
 CSA (Community Supported

Agriculture)
Na de bouwfase wordt er mogelijk contact gezocht met de zelfoogstboerderij
'De wakkere akker' uit het dorp. Het project wilt zelf ook ecologisch tuinieren.

 Samenwerking projectontwikkelaar
Wijg & Co vond investeerders, o.a. ook
tussen de bewoners, die bereid zijn om
een woning te verhuren. In totaal zullen er vier woningen verhuurd worden
waarvan 1 woning volledig toegankelijk
gemaakt wordt voor een bewoner in een
rolstoel. Zo kunnen ook huurders instappen in een toegankelijk cohousingproject.

 Parkeernorm
Het project hanteert 0,8 parkeerplaatsen per unit. Mits autodelen (minstens 5
plaatsen) durven ze deze verlaagde norm
te hanteren. Daarnaast worden er nog
een aantal ingetekende parkeerplaatsen
23

WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS, HOSPITAWONEN

Villa Vanilla | Heverlee
Villa Vanilla is een mooi voorbeeld
van inclusief ‘zorgwonen’. Vier personen met een handicap zetten er
hun eerste stappen naar een meer
zelfstandige leefvorm. Het zijn de
ouders van één van hen die geïnvesteerd hebben in een woning in
de nabijheid van de moedervoorziening Alvinnenberg. De bewoners
worden professioneel ondersteund
door de Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) van Alvinnenberg.
De nabijheid van de moedervoorziening biedt veiligheid en geborgenheid voor de bewoners, waardoor
hun weg naar zelfstandigheid meer
kans op slagen heeft.

 Woonvorm
Woongroep

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Personen met een handicap

 Sociaal engagement
Kamers worden verhuurd aan huurprijs berekend op basis van inkomen.

 Optimalisatie
De grote eengezinswoning werd verbouwd
naar een woning met vier kamers waar
cliënten aan begeleid zelfstandig wonen
doen.

 Herbestemming
De bureau’s van de DIO van zorgvoorziening Alvinnenberg zijn ook gehuisvest in
deze woning.
 Aanpassing stedenbouwkundige voor-

schriften noodzakelijk
Er diende een vergunning aangevraagd te
worden om toe te laten dat er verschillende
mensen, zonder gezinsverband, samenwonen in wat eerder als een ééngezinswoning
vergund werd.

 Initiatiefnemer
Dhr. en mevr. Pyck

 Partners vzw Alvinnenberg
 Architect Catherine Pyck
 Aantal wooneenheden 4
 Contactgegevens
Kaat Delbeke | coördinator DIO
Alvinnenberg, Gaston Feremanslaan 27, 3001 Heverlee
016 30 88 91
coördinatorbw@alvinnenberg.be
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WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS, HOSPITAWONEN

De Eekhoorn |
Leefdaal
Het project samenwonen onder 1
dak in Leefdaal gaat op zoek naar
een manier om een grote villa optimaler te benutten en beschikbaar te
houden voor de plaatselijke bevolking en alternatieve woonvormen
te ontwikkelen in harmonie met de
bestaande wijk. De wijk bestaat uit
villa’s, gebouwd in de jaren 70, die
steeds vaker onder bewoond zijn of
langdurig leegstaan. Hierbij is aandacht voor het zinvol gebruiken van
vrijgekomen ruimten na gewijzigde
gezinssituaties.

 Woonvorm
Woongroep

 Bouwvorm
Bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Intergenerationeel en 55+

 Optimalisatie
De villa die te groot is om slechts met één
persoon te bewonen wordt optimaler benut.

 Aanpassing stedenbouwkundige voorschriften noodzakelijk
Onderzoek naar mogelijkheden om de
voorschriften van de verkaveling te wijzigen
zodat een grote villa ook bewoond kan worden door meerdere personen die geen deel
uitmaken van hetzelfde huishouden.

 Initiatiefnemer
Jan Philipsen

 Partners
Spacelab bvba, Tom Lagast

 Contactgegevens
Jan Philipsen
0488 06 62 76
janphilipsen@telenet.be
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WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS, HOSPITAWONEN

Casa Cura | Leuven
Het project initieert intergenerationeel en solidair wonen in Leuven
door ouderen te linken aan studenten. Vernieuwend en oplossingsgericht denken zijn hier zeker van
toepassing. Het project is een samenwerking tussen het OCMW, de
KUL en de stad Leuven.

 Woonvorm
Hospita

 Bouwvorm
Bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Eenzame oudere (OCMW-cliënt) matchen
met student

 Sociaal engagement
Een oudere persoon stelt een betaalbare
kamer ter beschikking van een student in
ruil voor gezelschap en hulp in het dagelijks
huishouden. Deze vorm van samenwonen
vormt een meerwaarde voor beide partijen.
Het zorgt voor intergenerationele cohesie
en gaat vereenzaming tegen.

 Optimalisatie
Eén op drie woningen in Leuven zijn naar
schatting onderbenut. Door een of meerdere kamers ter beschikking te stellen van
een student, kan de oudere alleenstaande
langer in zijn eigen, te grote, woning blijven
wonen.

 Initiatiefnemer
OCMW Leuven Thuiszorg

 Partners
Stad Leuven en KU Leuven

 Aantal wooneenheden

 Sociaal-fiscaal statuut
De impact die deze woonvorm heeft op het
sociaal fscaal statuut van de eigenaar en
student is verschillend van situatie tot situatie. Dat maakt het moeilijk om standaard
advies te geven. Het is maatwerk en tijdintensief om dit individueel te onderzoeken.

Academiejaar 2015-2016: 1
Academiejaar 2016-2017: 5
Academiejaar 2017-2018: 5

 Contactgegevens
Zorg Leuven
Andreas Vesaliusstraat 10,
3000 Leuven
casacura@zorgleuven.be
016 24 83 24
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WOONGROEP, GEMEENSCHAPSHUIS, HOSPITAWONEN

Paviljoen Maria |
Zemst
Paviljoen Maria is opgestart in het
kader van zelfstandig begeleid
wonen voor 6 personen met een
handicap. Het gaat om een project
waarbij Inclusie Invest Cvba-so (Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk) de woning
en de renovatie fnanciert. OCMW
Zemst huurt op lange termijn de
woning van Inclusie Invest en huisvest er licht mentaal gehandicapten. De jongeren kunnen er quasi
zelfstandig wonen en er wordt voor
een groot deel gemeenschappelijk
geleefd. De leefruimte, de keuken
en de tuin zijn gemeenschappelijk in
gebruik. De 6 slaapkamers zijn voor
persoonlijk gebruik en zijn voorzien
van een minimum aan sanitair.

 Woonvorm
Woongroep

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - verhuur

 Doelgroep
Personen met een handicap

 Sociaal engagement
Er wordt een samenwerking opgezet met het
sociaal verhuurkantoor (SVK) waardoor de
bewoners aan sociaal tarief kunnen huren.

 Optimalisatie en herbestemming
Aanpassing stedenbouwkundige
schriften noodzakelijk.

voor-

 Sociaal-fiscaal statuut
Paviljoen Maria werd geselecteerd binnen
de Vlaamse proefomgeving experimentele
woonvormen. Hierdoor kunnen de bewoners beroep doen op een huursubsidie. Het
project krijgt ook de kans om in samenwerking met het SVK Webra een toewijzingssysteem op maat van de woongroep uit te
werken.

 Initiatiefnemer OCMW Zemst
 Partners Inclusie invest cvba-so
 Architect Plaza Vilvoorde
 Aantal wooneenheden 6
 Contactgegevens
Carmen Commers
015 61 85 16
carmen.commers@ocmw-zemst.be

 www.ocmw-zemst.be
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ZORGWONEN

Omvorming rijwoning
tot zorgwoning |
Kessel-Lo
De eerste verdieping werd al bewoond door een jong gezin. Het gelijkvloers werd vlot en toegankelijk
ingericht voor de vader en de mindervalide zus van één van de initiatiefnemers. Deze vorm van wonen
stelt hen in staat op een praktisch
haalbare manier de zorg op te nemen en de hulpbehoevende familieleden een thuis te geven in hun eigen vertrouwde omgeving omringd
door bekenden. De zoektocht naar
voltijdse opvang wordt op deze manier voorkomen.

 Woonvorm
Zorgwonen

 Bouwvorm
Verbouwing van een bestaand gebouw

 Juridische structuur
Eigenaar - bewoner

 Doelgroep
Personen met een handicap, intergenerationeel

 Sociaal engagement
Dit project is een mooi voorbeeld van de
vermaatschappelijking van de zorg: Een
jong gezin met kinderen neemt de zorg op
voor twee familieleden: de grootvader (70+)
en de mindervalide tante van de kinderen.

 Lokale inbedding
Op deze manier kunnen de grootvader en
tante in hun vertrouwde omgeving blijven
wonen en hun netwerk behouden. Zo hebben zij nauw contact met de buren en nemen ze regelmatig deel aan straatactiviteiten die als doel hebben de buren dichter bij
elkaar te brengen.

 Optimalisatie
Een bestaande eengezinswoning werd omgevormd tot een zorgwoning zodat de bestaande ruimte beter benut wordt. Dit was
mede mogelijk door een uitbreiding op de
gelijkvloerse verdieping waardoor de woning 17m diep werd. Bureau en berging op
gelijkvloers worden omgetoverd tot badkamer (met beweegbare WC en wastafel) en
keuken. In de aanbouw werden een living
en twee slaapkamers voorzien.

 Initiatiefnemer
Rien van den Bosch & Nele Matthys

 Architect
Bob Van Delm

 Aantal wooneenheden
zorgwoning in een eengezinswoning

 Contactgegevens
Jan Davidtstraat 33,
3010 Kessel-Lo
0477 20 08 39
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LOKALE BESTUREN

Beleidsplan
woningdelen met
een knipoog naar
klimaatneutraliteit |
Bekkevoort
De gemeente spitst zich, met het
opmaken van de slimme inventaris, toe op problemen in een groot
deel van het Hageland. Ze wilt een
vernieuwend kader voor buitengebieden creëren. De opmaak van een
nieuw RUP focust op het in kaart
brengen van de woningen en/of
gebouwen die in aanmerking komen om op te delen in meerdere
woonentiteiten. Deze moeten voldoen aan de energienormen zoals
bepaald in de burgemeestersconvenant en werken mee aan het streven
naar de Vlaams-Brabantse klimaatneutraliteit. De procesbeschrijving,
afwegingen, knelpunten en oplossingen kunnen leiden tot een herbruikbaar ruimtelijk afwegingskader
voor andere gemeenten en zo een
voorbeeldfunctie vervullen.

 Woonbeleidsplan/RUP
 Sociaal engagement
De gemeente Bekkevoort wil nagaan in welke mate het patrimonium van de gemeente kan bijdragen aan de reasliatie van het
Bindend Sociaal Objectief. Betaalbaarheid is
één van de hoekstenen van de op te stellen
slimme inventaris.

 Optimalisatie en herbestemming
De gemeente wil de gebouwen in kaart
brengen die in aanmerking komen om op te
delen in verschillende woonentiteiten. Nuttig herbruik van beschikbare ruimte is hierbij
belangrijk.

 Knipoog naar klimaatneutraalheid
Er is een verouderd, energieverslindend patrimonium aanwezig binnen de gemeente.
De ambitie is om de gebouwen te laten voldoen aan de energienormen zoals bepaald
in het burgemeestersconvenant. Zo werkt
de gemeente mee aan het streven naar de
Vlaams-Brabantse klimaatneutraliteit.

 Initiatiefnemer
gemeente Bekkevoort

 Architect
Creosum

 Contactgegevens
Annelore Verbeeck
013 46 05 73
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LOKALE BESTUREN

Beleidsplan
woningdelen |
Bierbeek

 Woonbeleidsplan/RUP
 Optimalisatie en herbestemming
Aanpassing stedenbouwkundige voorschriften noodzakelijk.
De gemeente wil de gebouwen in kaart
brengen die in aanmerking komen om op
te delen in verschillende woonentiteiten. De
zonevreemde gebouwen worden hierbij geinventariseerd. Indien een herbestemming
wenselijk is kunnen de stedenbouwkundige
voorschriften waar nodig via een RUP aangepast worden.

De gemeente onderzoekt hoe ze
woningdelen concreet kan toepassen. Dit onderzoek kan uitmonden
in een richtlijn/verordening voor de
gewenste en vergunbare situaties.
Het tweede deel van het onderzoek
kan eventueel leiden tot een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

 Initiatiefnemer
gemeente Bierbeek

 Contactgegevens
Ludo Guelinckx
016 46 87 88
ludo.guelinckx@bierbeek.be

 www.bierbeek.be/alternatievewoonvormen.html
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MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/woningdelen
Dienst wonen
016 26 73 56
woningdelen@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke
Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen
016 26 70 22 | kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be
juni 2018
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