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INLEIDING 

1. Het ging om camping Zomerrust in de deel-
gemeente Eppegem en campings Berkenhof 

en Baarbeek en Felix Cottage Club (FCC) in 
deelgemeente Elewijt

 2. Waelbers I. en E. Matthieu (2005), Camping-
wonen: marginale woonvorm of wooncultuur? 
In P. De Decker, L. Goossens, & I.Pannecoucke 

(eds.), Wonen aan de onderkant, (pp.217-246). 
Antwerpen - Apeldoorn: Garant. 

In de gemeente Zemst werd reeds van in de jaren ’80 permanent gewoond op vier goed gezoneerde 
campings1, in gebied voor verblijfsrecreatie. Omdat - aanvankelijk tegen eind 1999 - die permanente 
bewoning moest verdwijnen, kocht de gemeente Zemst begin jaren ‘90 het voormalige campingterrein 
‘Solarium’. Het terrein lag braak en grensde aan de camping Felix Cottage Club (FCC), een van de vier 
campings met veel permanente bewoning. Het idee was om hier een aangepast sociaal woonproject 
te realiseren voor de herhuisvesting van de permanente bewoners die de campings zouden moeten 
verlaten. De gemeente wou hierbij rekening houden met de leefwijze op de camping en de woonwen-
sen van de bewoners. De ervaring met de sluiting van een andere camping - camping Eekhoornhof in 
Boortmeerbeek - toonde immers dat de bewoners, die met voorrang een sociale woning kregen, moei-
lijk konden aarden in de ‘reguliere’ sociale huisvesting. De gedwongen verhuizing was voor sommigen 
succesvol, maar een grote groep verhuisde snel opnieuw.2 

De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia nam de uitdaging aan om hier een andersoortig woon-
project te realiseren dat zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als binnen het (sociaal) woonbeleid 
een proefproject werd. Onder meer net omdat het project op meerdere vlakken afwijkend en vernieu-
wend was, heeft de realisatie ervan heel wat voeten in de aarde gehad. Van het creëren van de ruimte-
lijke mogelijkheden en het tekenen van de stedenbouwkundige krijtlijnen, van woonidee tot oplevering 
gingen er bijna vijftien jaar voorbij. Dit had zware gevolgen voor de te herhuisvesten campingbewoners 
die geen garanties hadden voor de woonzekerheid op de private uitgebate campings waar ze in afwach-
ting bleven wonen. De woonkwaliteit op de camping, door het uitblijven van investeringen, brokkelde 
steeds verder af. Ook op sociaal vlak waren er consequenties: met het afhaken en verdwijnen van de 
originele campingbewoners ging er ook een stuk sociale samenhang verloren. Omdat op regelgevend 
vlak de tijd niet had stilgestaan klopte ook hier het plaatje niet langer. 

Door de lange looptijd raakte dit proefproject, waarop aanvankelijk heel wat ogen gericht waren als 
een duurzame woonoplossing voor het campingwonen, wat in de vergeethoek. Nu er in de provincie 
Vlaams-Brabant een aantal nieuwe provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in voorbereiding of on-
langs goedgekeurd zijn, met als specifek doel de problematiek van het permanent wonen in weekend-
verblijven, op campings en op residentiële woonwagenterreinen op te lossen, willen we dit project 
opnieuw onder de aandacht brengen. Het sociaal woonproject Solarium kan een inspiratiebron en leer-
ervaring zijn voor toekomstige sociale en private woonprojecten die willen inzetten op kleinschalig 
wonen in landelijke context. Het doelpubliek kunnen campingbewoners zijn, bijvoorbeeld in het kader 
van een herhuisvesting, maar ook andere bewonersgroepen voor wie het ‘buitenwonen’ deel is van de 
wooncultuur of leefstijl. 

We tonen eerst de relevantie van een sociaal project zoals Solarium in het kader van de nieuwe in 
opmaak zijnde provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vervolgens bespreken we de context en het 
verloop van het woonproject zelf en schetsen we een beeld van het doelpubliek en hun woonsituatie. 
We inventariseren de moeilijkheden waarmee het project had af te rekenen. We proberen een beeld 
te krijgen van hoe het de bewoners in tussentijd is vergaan en hoe de ex-campingbewoners aarden in 
hun nieuwe woonsituatie. Tot slot formuleren we een aantal conclusies en aanbevelingen: lessen voor 
toekomstige woonprojecten. 
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1RUIMTELIJK KOMAF MET PERMANENT WONEN OP CAMPINGS EN IN WEEKENDVERBLIJVEN

RUIMTELIJK KOMAF MET PERMANENT 
WONEN OP CAMPINGS EN IN WEEKENDVERBLIJVEN1
Reeds in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant3 in 2004 werd het oplossen van de problematiek van de permanente 
bewoning van weekendverblijven en op campings naar voren gebracht als een belangrijk agendapunt. Een proefproject werd 
opgestart met de gemeenten Haacht, Kampenhout, Boortmeerbeek en Zemst (Baarbeek-Berkenhof), wat resulteerde in een 
aantal provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (fase 1).4 

3. Ministerieel Besluit van 16 november 2004.

 4. Ministerieel Besluit van 21 december 2007.

 5.Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 5.4.2

 6.Een cluster is minstens 5 verblijven op maximaal 
100 m van een ander verblijf uit dezelfde cluster. 

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt 
bepaald in artikel 5.4.2 dat de bevoegde plano-
logische overheden moeten onderzoeken of pla-
nologische oplossingen kunnen worden geboden 
voor bestaande knelpunten op het vlak van de 
ruimtelijke inplanting en de permanente bewoning 
van weekendverblijven. Die bevoegdheid hoort toe 
aan de provincies. Voortbouwend op de ervaringen 
uit fase 1 maakte de provincie Vlaams-Brabant 
verder werk van het planningsproces voor het op-
stellen van een ruimtelijke visie over zonevreemde 
en permanent bewoonde clusters van weekend-
verblijven, campings en familiale woonwagenter-
reinen in de provincie Vlaams-Brabant en van het 
opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (fase 
2). Hierin wordt gebiedsgericht de bestaande pro-
blematiek binnen de rest van de provincie in zijn 
geheel aangepakt. Die ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen moeten ten laatste op 30 april 2015 defnitief 
zijn vastgesteld.5 

Uit het onderzoek van de problematiek in het kader 
van deze provinciale taakstelling bleek, op basis van 
een bevraging bij de gemeenten, de permanente be-
woning in Vlaams-Brabant verspreid over ruim 100 
clusters6. Zo’n 3.000 bewoners waren erbij betrokken 
en het probleem bleek verder uit te deinen. Na een 
zorgvuldige afweging op ruimtelijk, juridisch, toeris-
tisch en maatschappelijk vlak, worden een aantal van 
deze zones omgezet naar zones voor ‘kleinschalig 
wonen en verblijven’, waardoor de permanente be-
woning geregulariseerd kan worden. In ander geval-
len worden andere, beter gesitueerde gebieden ruim-
telijk ingekleurd als zone voor ‘kleinschalig wonen en 
verblijven’ om plaats te bieden voor de herhuisvesting 
van permanente bewoners uit zones die na afweging 
hun recreatieve bestemming of bestemming van 
open ruimte blijven behouden. Deze nieuwe ruimtelij-
ke bestemming kan in een aantal gemeenten aanlei-
ding geven tot (het nadenken over) nieuwe - sociale 
of andere- woonprojecten om kleinschalig en betaal-
baar wonen te realiseren. Het doelpubliek van deze 

woonprojecten kunnen de permanente campingbe-
woners of bewoners van weekendverblijventerreinen 
of woonwagenterreinen zijn die herhuisvest moeten 
worden, maar evenzeer een ruimere doelgroep met 
klein budget en vergelijkbare woonwensen. 
In die nieuwe zones voor ‘kleinschalig wonen en 
verblijven’ gelden specifeke stedenbouwkundige 
voorschriften waarmee de provincie Vlaams-Brabant 
een aantal doelstellingen betracht: 
˜ het minimaliseren van de risico’s op grondspecula-
tie en van sociale verdringing van de huidige (min-
der gegoede) bewoners; 
˜ het behoud van de typische woon- en samenle-
vingsvorm die aangetroffen wordt op de campings 
als een waardevol woonconcept; 
˜ het verruimen van het aanbod aan kleine, goed-
kope, maar kwaliteitsvolle wooneenheden mét 
woonzekerheid. 
Het kleinschalige wordt geoperationaliseerd door 
het sterk inperken van bebouwbare oppervlakte 
tot 50 m² (voormalige campings en woonwagen-
terreinen) of 80 m² (weekendverblijventerreinen) 
afhankelijk van de zone, de nokhoogte tot 5 m en 
het bouwvolume tot respectievelijk 160 m³ en 240 
m³. Om eigendomsversnippering tegen te gaan en de 
specif eke inrichting en beheer van de zones op maat 
van de doelgroep mogelijk te maken, is een verkave-
lingsverbod voorzien op de voormalige campingsites, 
op de weekendverblijfsites en woonwagenterreinen. 
Andere maatregelen om het specifek karakter van 
de vroegere campings te vrijwaren zijn bijvoorbeeld 
de verplaatsbaarheid van de woongelegenheden 
expliciet toelaten en het laag houden van de afslui-
tingen tussen de percelen. 
Het sociaal woonproject Solarium in Zemst werd, 
als eerste in zijn soort, gerealiseerd binnen zeer 
vergelijkbare stedenbouwkundige voorschriften en 
ten dienste van vergelijkbare doelstellingen. Het 
kan een voorbeeld en inspiratiebron zijn, maar biedt 
tevens een leerervaring waaruit geput kan worden 
bij andere wooninitiatieven. 

5 
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PLANNINGSINSTRUMENTARIUM EN -PROCES 2 

2
Het terrein van Solarium lag in recreatiegebied. Het realiseren van een sociaal woonproject in een zone waar enkel recreatief 
verblijf is toegelaten, vroeg in eerste instantie een wijziging naar een bestemming die permanent wonen toelaat. In de jaren 
negentig was het instrument hiertoe de gewestplanwijziging, wat verder verfjnd werd in een Gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsPlan (RUP). De voorbije jaren is het planinstrumentarium in belangrijke mate gewijzigd en zal meestal een provinciaal 

PLANNINGSINSTRUMENTARIUM 
EN -PROCES 

ruimtelijk uitvoeringsplan volstaan. Tekst en uitleg in de volgende paragrafen. 

7. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 
Zemst werd goedgekeurd op 9 april 1998; verkregen 
op 27 maart 2012 van http://www.zemst.be/eCache/ 

DEF/1/228.html 

8. Bijzonder Plan van Aanleg, sinds het decreet op 
de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 vervangen 

door het gemeentelijk ruimelijk uitvoeringsplan 
(R.U.P.) 

9. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en 
Ruimtelijke Ordening Vergadering van 07.03.2002. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot de heer 
Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, 

over de zonering van campings

 10. Defnitieve vaststelling van het plan tot gedeel-
telijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-

Asse op het grondgebied van de gemeente Zemst 
(BVR. 29 06 1999). 

11. Besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 
1999; artikel 9; verkregen op 27 maart 2012 van 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/gewestplan/ 
docs/h_gwp_bijlage3.pdf; p.108. 

GEWESTPLANWIJZIGING NAAR WOON-
ZONE MET RECREATIEF KARAKTER 
VOOR CAMPINGBEWONERS 

Zemst was als een van de eerste gemeenten klaar 
met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS). Hierin was reeds de aanzet op-
genomen voor een initiatief in dit gebied dat betrek-
king heeft op het campingwonen: 
“De recreatiedriehoek Hofstade-Elewijt (cam-

pings en Bloso-domein) dient beter geordend 

(toegangen, schermen, aard van de activiteiten). 

De mogelijkheden voor een zinvolle verdere 

ontwikkeling van dit regionale recreatiegebied 

dienen in een afzonderlijke studie in detail on-

derzocht. Hiertoe kunnen structuurschets(en) 

worden opgemaakt, meegewerkt aan een proef-

project rond campingwonen, en zo meer; de 

conclusies ervan kunnen eventueel in een BPA 

worden vertaald.” (GRS. p. 88).7 8 

Daarom werd de gemeente door toenmalig Minister 
voor Ruimtelijke Ordening Baldewijns gevraagd om 
een proefproject rond campingwonen op te zetten 
in dat gebied, een “proefproject knelpuntgemeente 
weekendverblijven”9. 

Om de regularisatie en herhuisvesting van een deel 
van de permanente bewoners mogelijk te maken, 
werden de campings «Felix Cottage Club» (opper-
vlakte 3 ha 27 a), de voormalige «camping Putseys» 
(58 a), de gronden die waren aangekocht door de 
gemeente (40 a) en een drietal kleine woningen 
omgevormd van ‘gebied voor verblijfsrecreatie’ tot 
‘woonzone met recreatief karakter’ (BVR. 29 juni 
1999). Dit gebeurde aan de hand van een gewest-
planwijziging wat ... 
“een oplossing moest bieden aan de problema-

tiek van de weekendverblijven, waarvoor Zemst 

als knelpuntgemeente geselecteerd is om op-

lossingen te formuleren. Het openstellen van 2 

campings in Zemst, de camping «Felix Cottage 

Club» en de camping «Putseys» voor permanente 

bewoning, is een proefproject. De bedoeling is 

hiermee de andere campings te vrijwaren van 

permanente bewoning.10“ 
Van de vier campings met permanente bewoning, 
was de problematiek op FCC het grootst. De ge-
westplanwijziging maakte een regularisatie van de 
situatie van deze bewoners mogelijk. Tegelijkertijd 
werd tegemoetgekomen aan de gewenste ruim-
telijke structuur in het GRS, namelijk de kernver-
dichting van de dorpskern van Elewijt: het gebied 
grenst aan een bufferzone en wordt verder omringd 
door woongebied. De gebieden waarin de overige 
campings - Berkenhof-Baarbeek en Zomerrust - ge-
legen waren, behielden het statuut van zone voor 
verblijfsrecreatie; er mocht dus (nog steeds) niet 
permanent gewoond worden. Berekend werd dat 
de zone die naar woongebied werd omgezet, zou 
volstaan voor het opvangen van alle permanente 
bewoning van de vier Zemstse campings. Op de 
luchtfoto hiernaast ziet u hoe de vier campings ge-
legen zijn ten aanzien van de locatie van het nieuwe 
woonproject Solarium. 

De nieuwe “woongebieden met recreatief karakter” 
werden in het gewestplanvoorschrift omschreven als: 
“gebieden die zijn bestemd voor constructies die 

permanent bewoond worden. De constructies 

hebben op het maaiveld een oppervlakte van 

maximaal 60 m², maximaal 2 bouwlagen en een 

maximum nokhoogte van 5 m. De maximum ka-

velgrootte bedraagt 300 m². De verdere inrich-

ting van het desbetreffende gebied is gericht op 

het gemengd voorkomen van de functies ‘wo-

nen’ en ‘verblijfsrecreatie’ en de inpassing in de 

bestaande natuurlijke en landschappelijke omge-

ving. Met betrekking tot de inrichting en de aan-

leg van de wegen, nutsvoorzieningen en de aard 

van nieuwe constructies kan de Vlaamse Rege-

ring beslissen dat er een BPA moet opgemaakt.” 11 

7 

https://bewoning.10
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/gewestplan
http://www.zemst.be/eCache
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PLANNINGSINSTRUMENTARIUM EN -PROCES 2 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Solarium 

Grens RUP 

Rooilijn 

verplichte bouwlijn 

bestaande gebouwen buiten het ruimtelijk uitvoeringsplan 
bestaande gebouwen binnen het ruimtelijk 
uitvoeringsplan: plat dak 
bestaande gebouwen binnen het ruimtelijk 
uitvoeringsplan: schuin dak 

strook voor recreatief wonen (art.02) 

overgangszone (art.03) 

plaatsen bestemd voor recreatieve verblijven (art.04) 

woonzone 

plaatsen bestemd voor gemeenschappelijke
voorzieningen en groen (art.06) 

plaatsen bestemd voor groenvoorzieningen (art.07) 

strook voor buffers (art.08) 

groene band, valleigebied (art.09) 

wegen, voetwegen (art.10) 

bebouwbare zone 

aslijn weg 

muur - te behouden muur 

(WOON)CAMPING FELIX COTTAGE CLUB 

SOCIAAL WOONPROJECT SOLARIUM 

GEMEENSCHAPPELIJKE
 ZONE 
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PLANNINGSINSTRUMENTARIUM EN -PROCES 2 

SPELREGELS INRICHTING IN HET GEMEEN-
TELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
‘SOLARIUM’ 

De gewestplanbestemming voor het gebied werd 
vervolgens verfjnd in het Gemeentelijk Ruimte-
lijk uitvoeringsPlan (RUP) ‘Solarium’, onder meer 
om uitvoering te kunnen geven aan het sociaal 
woonproject voor de campingbewoners. Gezien 
de vernieuwende werking van de voorschriften 
van het ‘woongebied met recreatief karakter’ en 
gezien de campingproblematiek, werd een ruime 
werkgroep samengesteld die bestond uit ambte-
naren en politieke vertegenwoordigers uit de ver-
schillende beleidsniveaus (gemeente, provincie, 
Vlaams Gewest) en beleidsdomeinen (Ruimtelijke 
ordening, wonen, sociale huisvesting),  ambtena-
ren en bevoegd schepen van de gemeente Zemst, 
het regionaal Instituut voor SamenlevingsOpbouw 
(RISO) Vlaams-Brabant, de sociale huisvestings-
maatschappij (shm) Providentia, de ontwerper 
van het sociaal woonproject en het ontwerpbu-
reau van het RUP. Zij kwamen gedurende een jaar 
maandelijks samen om tot een geïntegreerde op-
lossing te komen. Dit leidde tot het gemeentelijk 
RUP01 Solarium dat begin 2002 werd goedge-
keurd (zie illustratie links).12 

Het RUP Solarium was erop gericht het gebied 
ruimtelijk zo in te richten dat het beeld van de 
camping en de waardevolle elementen van het 
campingwonen zoals het solidaire, de sociale co-
hesie vrijwaard zouden blijven. Dit kreeg vertaling 
in de kleine vrijstaande of beperkt gekoppelde 
woongelegenheden, het groene kader, de lage 
afsluitingen, gemeenschappelijke voorzieningen, 
de materiaalkeuze en zo meer.  Een klein deeltje 
van de camping FCC bleef recreatief qua bestem-
ming. Naast het strikt ruimtelijk organiseren van 
het gebied, werden ook garanties ingebouwd 
voor de woonkwaliteit. Dit laatste was vooral een 
bezorgdheid voor de naar woongebied omgezette 
camping FCC waar de woonkwaliteit - zowel uit-
rustingsniveau als woongelegenheden zelf - on-
dermaats was.13 Het RUP bevat hiertoe meerdere 
‘alternatieve’ sturende elementen die we verderop 
in deze tekst bespreken (zie verder). 

HET PLANNINGSPROCES VANDAAG 

Sinds 1 mei 200114 worden er niet langer ge-
westplanwijzigingen doorgevoerd via Besluiten 
van de Vlaamse Regering of opmaak van een 
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), maar wordt er 
gewerkt met het instrumentarium van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP). De RUP’s worden uit-
gewerkt tot op kadastraal niveau en kunnen dus 
vrij gedetailleerde voorschriften omvatten. Dat 
de gemeente deze nog verder detailleert via een 
gemeentelijk RUP zal veelal overbodig zijn. Dit 
betekent dat één planinitiatief normaal gezien 
volstaat, wat vandaag een aanzienlijke tijdswinst 
oplevert in vergelijking met het planproces aan de 
basis van het Solariumproject.15 Het planningsini-
tiatief behoort in deze materie nu tot de taakstel-
ling van de provincies (zie boven).  

12. Toenmalig schepen ruimtelijke ordening van 
de gemeente Zemst in de Hoorzitting Vlaams Parle-
ment van 8 januari 2003; stuk 126 (2001-2002), nr. 

2 ( p. 8) en toelichting bij het RUP.Solarium (p.32). 

13. Decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening; vervangen door 

de Vlaamse codex Ruimtelijke ordening, in werking 
sinds 1 september 2009. 

14. Antwoord van de heer Dirk Van Mechelen, 
Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruim-

telijke Ordening, inde Commissie voor Leefmilieu en 
Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en 

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Verga-
dering van 16/02/2006 op een Vraag om uitleg van 

de heer Tom Dehaene over de campingproblematiek 

15. Op 1 januari 2010 trad een nieuw decreet in 
werking, namelijk. het decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristische logies [gewijzigd bij de 
decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]dat 

het kampeerdecreet van 1993 vervangt. 

9 

https://Solariumproject.15
https://links).12
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3
Van bij de aanvang doelde het gemeentebestuur van Zemst op een sociaal woonproject dat nauw aansloot bij de woonwensen 
en leefstijl van de permanente campingbewoners op de vier betrokken campings Zomerrust, Berkenhof, Baarbeek en Felix 
Cottage Club. Hiertoe werd, in nauwe samenwerking met het RISO een participatietraject opgezet, waarbij onder meer een 
profel werd gemaakt van de bewoners, hun woonsituatie en hun woonwensen. Dit traject was vrij intensief in het begin, maar 
is later, doordat het woonproject zelf maar niet van de grond kwam, stilletjes doodgebloed. 
Voor we verder ingaan op de doelgroep, wordt hieronder eerst het juridisch vertrekpunt samengevat dat het kader vormde 

DE DOELGROEP, WOONNODEN 
EN WOONWENSEN 

voor het herhuisvestingstraject van de campingbewoners in Zemst. 

16. Op 1 januari 2010 trad een nieuw decreet 
in werking, namelijk. het decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristische logies [gewijzigd bij de 
decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]dat 

het kampeerdecreet van 1993 vervangt. 

17. Besluit van de Vlaamse Regering van 
19 november 1999 houdende goedkeuring van de 
gemeentelijke begeleidingsplannen inzake perma-

nent wonen op terreinen voor openluchtrecreatieve 
bedrijven ,voor o.a. de gemeenten Boortmeerbeek, 

Kampenhout en Zemst. 

18. Verkregen op 27 maart 2012 van http:// 
www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=NB_Nieu 
wsbericht&cid=1140066007219&p=11060405 

82718&pagename=nieuwsberichten%2FNB_19. 
Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht 

19. De voorrangsregel voor campingbewoners werd 
geschrapt in het nieuwe Kaderbesluit sociale huur 

omdat de wetgever er (logischerwijs) van uitging dat 
de problematiek tegen 2006 zou opgelost zijn. 

20. Waelbers I. en E. Matthieu (2005), Campingwo-
nen: marginale woonvorm of wooncultuur? In: P. De 

Decker, L. Goossens, I. Pannecoucke (eds.), Wonen 
aan de onderkant. Maclu, Antwerpen-Apeldoorn, 

p. 247-264. 

JURIDISCHE CONTEXT 

Het kampeerdecreet van 199316 vroeg aan de 
campinguitbaters om tegen eind 1999 te voldoen 
aan een aantal vereisten inzake zonering (recre-
atiegebied), brandveiligheid, sanitaire voorzie-
ningen, wegen, riolering ... verbonden aan het 
verkrijgen van een uitbatingsvergunning voor de 
toeristische camping. Het afwezig zijn van ge-
domicilieerden op de camping was één van die 
voorwaarden. 

In 1998 werd een interdisciplinaire technische 
werkgroep campings - permanente bewoning 
(I.T.W.C.) opgericht onder voorzitterschap van 
Toerisme Vlaanderen. De werkgroep was onder 
meer belast met de coördinatie en harmonise-
ring van maatregelen m.b.t. het permanent wo-
nen op campings en het zoeken naar duurzame 
en structurele oplossingen voor de bewoners. In 
deze groep zetelden vertegenwoordigers van de 
diverse betrokken Vlaamse kabinetten, de Vlaam-
se huisvestingsmaatschappij, de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de pro-
vincies en het opbouwwerk. 

Omdat er anno 1998 voor de meeste gemeenten 
nog geen oplossing in zicht was, werd er, onder 
druk van de bewoners en de I.T.W.C. een over-
gangsregeling uitgewerkt. Voor (deels) goed ge-
zoneerde campings met meer dan tien permanent 
wonende huishoudens was een uitdoofafwijking 
mogelijk. De permanente bewoners mochten op 
de camping blijven tot 1 januari 2006. De cam-
pings moesten zich vóór 2000 in orde stellen met 
de andere exploitatievoorwaarden uit het kam-
peerdecreet. Toerisme Vlaanderen stond in voor 
de opvolging en uitvoering van het kampeerde-

creet, waarin onder meer de ‘gedoogbepaling met 
voorwaarden’ werd ingeschreven. Het is niet dui-
delijk hoe de handhaving concreet is opgenomen. 

Gemeenten die in aanmerking wilden komen 
voor het uitdoofscenario moesten samen met het 
OCMW een begeleidingsplan voor de campingbe-
woners opmaken en voorleggen aan de Vlaamse 
Overheid.17 Daarnaast werd een inventaris ge-
vraagd van de permanente bewoners die sinds 
01.01.1998 op de campings woonden zodat de 
afbouw van de permanente bewoning kon wor-
den opgevolgd en nieuwe permanente bewoners 
geweerd. De namenlijst moest ook misbruiken op 
de prioriteitsregel voor campingbewoners in de 
sociale huisvesting tegengaan. Die voorrangsre-
gel bestaat niet langer in het nieuw kaderbesluit 
sociale huur dat in 2008 in werking trad.18 19 

De gemeentelijke begeleidingsplannen werden 
opgevolgd door de I.T.W.C. Omdat er geen sanc-
ties verbonden waren aan het niet naleven ervan, 
waren deze begeleidingsplannen in de feiten niet 
meer dan goede voornemens (zie verder). 20 

De gemeente Zemst had zo een ‘ontwerp begelei-
dingsplan herhuisvesting permanente campingbe-
woners’ opgemaakt voor de vier campings. In dit 
plan werd de situatie op de campings beschreven; 
op het vlak van begeleidende initiatieven bleef het 
plan sterk op de vlakte. Dit laatste zou later uitwer-
king krijgen. Eens in de regel met de andere voor-
waarden van het besluit, konden de bewoners van 
de campings Zomerrust, Berkenhof en Baarbeek 
blijven wonen tot 1 januari 2006. Het begelei-
dingsplan ging uit van de aanname dat het sociaal 
woonproject Solarium zou klaar zijn in de loop van 
2006; uiteindelijk kwamen er nog vijf jaar bij. 

11 

https://Overheid.17
www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=NB_Nieu
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DE DOELGROEP, WOONNODEN EN WOONWENSEN 3 

21. Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het 
decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van 

de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 

22. Jaarverslagen RISO Vlaams-Brabant 2002-2008 

23. Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeris-
tische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 

december 2010 en 8 juli 2011] 

24. Ontwerpbegeleidingsplan herhuisvesting 
permanente campingbewoners - gemeente Zemst, 

14.12.1998 

Tegen de in het besluit vooropgestelde deadline 
bleek de situatie in de meeste gemeenten, waar-
onder Zemst, nog niet opgelost. Op 5 mei 2004 
werd het decreet van 1993 gewijzigd. Volgende 
werd bepaald: “het hebben van de hoofdver-

blijfplaats op een terrein voor openluchtrecre-

atieve verblijven wordt, ook na 31 december 

2005, toegestaan voor personen die er al sinds 

1 januari 2001 hun hoofdverblijfplaats hebben, 

en dit totdat hen een passende woning wordt 

aangeboden.” 

De campinguitbaters waren niet verplicht om de 
permanente bewoners een minimum woon- en 
rechtszekerheid te waarborgen. De eigenaar die 
de camping wou sluiten, verkopen of een andere 
invulling wilde geven, kon de bewoners gewoon 
op straat zetten. Omdat de recreatieve campings 
sterk aan aantrekkingskracht verloren voor het 
binnenlands toerisme en vaak niet langer renda-
bel waren, was dit geen uitzonderlijk scenario. 

De opeenvolgende wijzigingen en verlengingen 
van de tijdelijke woonzekerheid leidde in veel 
campings tot het verder verloederen van de site. 
Eigenaars, uitbaters en bewoners investeerden 
niet langer in de infrastructuur en in de wooncon-
structies, omdat het niet duidelijk was wat hen te 
wachten stond. Daarnaast werden aanpassingen 
in de  reglementering vaak niet of onvoldoende 
gecommuniceerd met de betrokkenen, zowel 
campinguitbaters als bewoners.  Hierdoor werden 
permanente bewoners soms aan de deur gezet 
wanneer het einde van de gedoogperiode in het 
zicht kwam omdat de campingeigenaar in de re-
gel wou blijven met het kampeerdecreet. 22 

Sinds 1 januari 2010 is het zogenaamde ‘logiesde-
creet’ van kracht23 waarin aangepaste vergunnings-
voorwaarden zijn vastgesteld voor de campings, nu 
benoemd als ‘openluchtrecreatieve terreinen’. Met 
betrekking tot de permanente bewoning stelt het 
logiesdecreet onder meer (art. 4, 5°): 
“met behoud van de toepassing van de regel-

geving inzake de ruimtelijke ordening, mogen 

alleen de exploitant, zijn echtgenote of samen-

wonende partner, zijn familie tot en met de 

derde graad van verwantschap en de personen 

en hun gezin die werken in het kader van de ex-

ploitatie van het toeristische logies, hun hoofd-

verblijfplaats hebben of gedomicilieerd zijn op 

of in het toeristische logies.” 

Met artikel 31 van het logiesdecreet werd de ge-
doogperiode voor wie sinds 1 januari 2001 op de 
camping verbleef, nogmaals verlengd: 
“Met behoud van de toepassing van artikel 4, 5°, 

is het toegestaan om de hoofdverblijfplaats te 

hebben op een toeristisch logies van de categorie 

Openluchtrecreatief terrein voor personen die er 

al sinds 1 januari 2001 onafgebroken hun hoofd-

verblijfplaats hebben, alsook hun gezin, totdat aan 

hen een passende woning wordt aangeboden.” 

In de tweede helft van 2011 was Toerisme-Vlaan-
deren in Vlaams-Brabant nog niet rond met het 
hervergunnen van de campings volgens het lo-
giesdecreet. In september 2011 stond enkel nog 
Baarbeek te boek als vergunde camping (vergund 
volgens het kampeerdecreet 1993).   

HET INFORMATIE- BEGELEIDINGS- EN 
PARTICIPATIETRAJECT 

In functie van de opmaak van het ‘ontwerpbege-
leidingsplan herhuisvesting permanente camping-
bewoners - gemeente Zemst’24, bij de gewestplan-
wijziging en in aanloop naar het RUP Solarium, 
werden de bewoners uitgebreid geïnformeerd en 
betrokken bij het herhuisvestingsinitiatief en de 
plannen voor het sociaal woonproject.  Om de be-
wonersparticipatie vorm te geven werd het RISO 
Vlaams-Brabant ingeschakeld. In het ontwerpbe-
leidsplan wordt het participatietraject omschreven 
dat men met de bewoners zou afeggen met als 
doel dat ‘de permanente bewoners van de cam-
pings en weekendverblijvenparken participeren in 
de gemeenten, geïntegreerd in een ruimer sociaal 
en huisvestingsbeleid, waarbij de bewoners de 
meerwaarde van hun woonvorm terugvinden in 
deze projecten.” Er werden een aantal werkdoe-
len geformuleerd en deze werden gefaseerd in de 
tijd. Het traject liep ten einde tegen 2002. 

In eerste instantie werd er informatie verzameld 
over het profel van de bewoners, hun fnanciële 
mogelijkheden en hun woonwensen. Er werd een 
schriftelijke bevraging doorgevoerd bij de bewo-
ners van de campings (22/04/1998). Tussen au-
gustus en november 1998 werden verder alle per-
manente campingbewoners die geen cliënt waren 
bij het OCMW opgezocht door de opbouwwerkster 
van het RISO. Er werd contact opgenomen met 
OCMW-klanten door het OCMW. Via gesprekken 
werden de woonwensen van de bewoners afge-

12 
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25. Idem ; bijlage 7, p.1.

 26. Ontwerp-begeleidingsplan herhuisvesting 
permanente campingbewoners - gemeente Zemst, 

14.12.1998; deel IV, p.31. 

toetst aan de mogelijke woonoplossingen in Zemst. 
Die woonoplossingen waren het huren van: 
˜ een perceel op de naburige camping FCC, die 
bijna volledig woongebied werd; 
˜ een sociale woning op het te realiseren woon-
project Solarium met voorrang voor campingbe-
woners of 
˜ een ‘gewone’ sociale woning met voorrang voor 
campingbewoners. 
Met de woonwensen zou rekening gehouden wor-
den bij de opmaak van het RUP en in het ontwerp 
van het sociaal woonproject. De resultaten van de 
bewonersbevraging komen in de volgende para-
graaf aan bod. 

Naast het in beeld brengen van de woonsituatie, 
de fnanciële mogelijkheden en de woonwensen 
van de te (her)huisvesten campingbewoners gin-
gen er ook inspraakmomenten en informatiever-
gaderingen door: 
˜ Op 7 mei 1998 was er een informatieverga-
dering voor alle permanente bewoners. Een op-
bouwwerkster van RISO Vlaams-Brabant gaf aan 
de bewoners een uiteenzetting over de wetgeving 
en over het initiatief van de minister om een ge-
westplanwijziging door te voeren. 
˜ Op 12 mei 1998 vond er een stuurgroepvergade-
ring plaats over de campingproblematiek, in aan-
wezigheid van een delegatie van de permanente 
bewoners; de resultaten van de enquête werden 
er besproken. 
˜ Op 8 december 1998 vond een overleg plaats met 
de uitbaters en betrokken bewoners over het verder 
verblijf van de permanente bewoners na 1999. 
˜ In de periode april - mei 1999 werd een info-
boekje verspreid onder de campingbewoners met 
een stand van zaken van heel het dossier.  

Uit de interviews met meerdere betrokkenen 
blijkt dat de meeste inspraak- en informatiemo-
menten in hoofdzaak vanuit FCC, en dan vooral 
door de leden van het bewonerscomité, werden 
bijgewoond. De delegatie van bewoners in de 
stuurgroep  bood volgens het opbouwwerk on-
voldoende garanties voor de participatie van de 
achterban.25 Vanuit de drie verder gelegen cam-
pings - Zomerrust, Baarbeek en Berkenhof - was 
de aanwezigheid op informatie- en inspraakmo-
menten eerder beperkt. De meeste vergaderingen 
gingen door in ‘de kantien’ aan FCC, waardoor de 
bewoners ter plaatse logischerwijs gemakkelijker 
aanwezig waren. 

De gemeente stond in voor de organisatie van een 
aantal bewonersvergaderingen over de inrichting 
van het terrein en de woontypologie. Concreet 
was de opzet om een aantal schematische inrich-
tingsvoorstellen aan de bewoners voor te leg-
gen.26 Het eerste schetsontwerp, dat qua concept 
in grote lijnen ook het fnale ontwerp was, werd 
aan de bewoners voorgelegd en positief ontvan-
gen. Het participatie- en inspraaktraject doofde 
echter uit na de opmaak van het RUP en het eerste 
voorontwerp, omdat het  project maar niet uit de 
startblokken raakte. RISO Vlaams-Brabant volgde 
het gebeuren nog van aan de zijlijn en greep nog 
in op momenten dat de woonzekerheid van de 
campingbewoners sterk in het gedrang kwam (zie 
verder). 

De organisatie van de herhuisvesting, de onder-
steuning van de bewoners en de taakverdeling 
wordt in het ontwerpbegeleidingsplan wat blauw 
blauw gelaten. We lezen dat er nog afspraken 
gemaakt zouden worden tussen gemeente, eige-
naars/uitbaters, gebruikers en OCMW zowel voor 
de concrete aanpak van de herhuisvesting en mo-
gelijke ondersteunende maatregelen. Afspraken 
en herhuisvestingsplan zijn er niet gekomen (zie 
verder). 

SITUATIESCHETS PERMANENTE BEWONING 
A.H.V. EEN BEVRAGING 

Herhuisvestingsbehoefte 
versus woonpotentieel 

Aan de hand van een bevraging van het RISO 
i.s.m. het OCMW van Zemst werd in het najaar 
van 1998 een inventaris opgemaakt van de per-
manente bewoning op de vier campings. Dit ge-
beurde n.a.v. de opmaak van het begeleidingsplan 
en inventaris die de gemeente moest voorleggen 
aan de Vlaamse overheid om de gedoogperiode 
van de campingwoning te kunnen verlengen (zie 
boven). Aan de hand van een vragenlijst, aange-
vuld met gesprekjes ter plaatse werd informatie 
verzameld over het huishoudprofel, de fnanciële 
toestand, de woonsituatie, de woontevredenheid 
en woonwensen van de campingbewoners. De re-
sultaten van de bevraging werden opgenomen in 
het informatieboekje voor de campingbewoners 
van Zemst van mei 1999, verdeeld door het RISO-
Vlaams-Brabant. Door het lang aanslepen van het 

13 
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project was de bewonerspopulatie bij de opleve-
ring van de Solariumwoningen sterk uitgedund; 
we komen hier verder op terug. 
In eerste instantie werd aan de hand van de inven-
taris en bevraging van de permanente bewoners 
de herhuisvestingsnood gekwantifceerd: 
˜ Op FCC, de camping naast Solarium die bijna 
volledig woongebied zou worden, woonden 66 
personen op permanente basis, samen 40 huis-
houdens; 
˜ Op de campings Zomerrust, Baarbeek en Ber-
kenhof, waar het permanent wonen zou verdwij-
nen, werden 53 permanente bewoners geteld 
waarvan 43 op Baarbeek-Berkenhof en 10 op Zo-
merrust; samen vormen ze 30 huishoudens. 
Op FCC en Solarium samen komt er, eens het soci-
aal woonproject gerealiseerd, een nettowoonaan-
bod voor een honderdtal huishoudens. Hiermee 
zou aan de vraag tot herhuisvesting uit alle vier de 
campings worden voldaan. 

Profel permanente 
campingbewoners? 

Het publiek dat permanent op de campings 
woonde, was gemengd qua leeftijd, zij het dat 
de twintigers er beperkt en de ouderen relatief 
sterk vertegenwoordigd waren. Dit blijkt ook uit 
de bron van inkomen (zie verder): één kwart van 
de bewoners ontving een pensioen.  

Permanente bewoners van de campings Permanente bewoners van de campings 
in Zemst naar leeftijd (1998) in Zemst naar bron van inkomen (1998) 

aantal % aantal % 

0-9 jaar 11 9,2 

10-19 jaar 11 9,2 

20-29 jaar 8 6,7 

30-39 jaar 14 11,8 

40-49 jaar 15 12,6 

50-59 jaar 14 11,8 

60-69 jaar 17 14,3 

70-79 jaar 8 6,7 

Onbekend 21 17,6 

Totaal 119 100,0 

Pensioen 23 24,0 

Inkomen uit arbeid 20 20,8 

Werkloosheidsuitkering 14 14,6 

Invaliditeitsuitkering 6 6,3 

Leefoon 5 5,2 

Combinatie 7 7,3 

Geen antwoord 21 21,9 

Totaal 96 100,0 
Bron: bevraging RISO-Vlaams-Brabant en OCMW Zemst 1998 

Bron: bevraging RISO-Vlaams-Brabant en OCMW Zemst 1998 

Camping Zomerrust (1998) 

14 
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27. Basis voor indexering van de pensi-
oenen, sociale uitkeringen en sommige 

lonen is de spilindex (basis= gemiddelde 
gezondheidsindex over de vier voorbije 

maanden (spilindex)); toepassing gezond-
heidsindex december 2011 voor bedragen 

uit 1996=133,70%. 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ 
economie/consumptieprijzen/index_search/ 

Bijna een op vijf permanente bewoners waren kin-
deren of adolescenten, maar tijdens het weekend 
en de vakanties bleken ze met veel meer op de 
camping aanwezig. Ze logeerden bij grootouders 
of hadden bezoekrecht bij de vader.  
Uit de bevraging kwam naar voren dat een mix 
van leeftijden door de bewoners als een pluspunt 
werd ervaren; het bevorderde het solidariteitsnet-
werk. Jongeren doen boodschappen en klusjes 
voor ouderen, ouderen houden een oogje op de 
chalet van de buren of letten op de kinderen, en 
zo meer. Ouders en volwassen kinderen met een 
chalet of woonwagen op dezelfde camping, kwa-
men ook geregeld voor.  

De meest huishoudens op de drie campings waren 
ten tijde van de bevraging offcieel (burgerlijke 
stand) of alleenstaand (57%), ofwel gehuwd of 
samenwonend (36%). 
Uit de leeftijd van de bewoners volgt dat een 
kwart van de huishoudens hun bestaansmiddelen 
haalde uit het wettelijke pensioen. Een kwart leef-
de van een uitkering; een op vijf had een inkomen 
uit arbeid. 

In de volgende tabel ziet u een verdeling van de 
beschikbare huishoudinkomens: 56% overleefde 
anno 1998 met minder dan 1.000 EUR per maand. 
Om een idee te hebben van wat dit inkomen van-
daag vertegenwoordigt, tellen we er (bij benade-
ring) een derde bovenop.27 

Uit de inkomenssituatie die de bewoners meede-
len, blijken de bestaansmiddelen op de camping 
zeer beperkt. Campingwonen is voor deze men-

sen betaalbaar; bij fnanciële problemen zochten 
ze een oplossing na overleg met de eigenaar/uit-
bater; buren hielpen elkaar soms uit de nood bij 
tijdelijke ‘liquiditeitsproblemen’. 

Een op vijf  gezinnen op de campings zei nog 
uitstaande schulden te hebben; heel wat huis-
houdens waren nog aan het afbetalen voor de 
woonconstructie waarin ze woonden. Daarnaast 
betaalden ze de huur van het perceel grond 
waarop de constructie stond.  Op de vraag of men 
met schulden kampt, antwoordde ruim een kwart 
(27%) positief, 40% heeft geen schulden, de rest 
bleef het antwoord schuldig.  

Motieven voor het 
permanent campingwonen 

De bevraging peilde ook naar de motieven om 
op een camping te wonen. De meeste bewoners 
waren uit Brussel afkomstig (46%) of uit de om-
geving van Brussel (21%). Vaak was het wonen 
op de camping dan ook een vlucht uit de grote 
stad, weg van de migranten die hen een gevoel 
van onveiligheid gaven, op zoek naar rust, veilig-
heid en groen. Op de camping houdt de poort of 
bareel vreemden op afstand. De camping is ver-
keersveilig, er is sociale controle, want iedereen 
kent elkaar. 

De permanente bewoners van de vier campings 
kozen voor het campingleven omdat ze op zoek 
waren naar een goedkope woning. Op de cam-
ping kon men een eigen woning verwerven voor 

Tabel: permanente bewoners van de campings in Zemst naar inkomens-catego-
rie (1998; omgezet naar euro per maand voor 12/2011) 

euro/maand 1998 euro/maand 2011 aantal % 

250 tot 371 334 tot 496 2 4,3 

371 tot 500 496 tot 669 3 6,4 

501 tot 620 670 tot 829 10 21,3 

621 tot 750 830 tot 1003 7 14,9 

751 tot 868 1004 tot 1161 11 23,4 

869 tot 1.000 1162 tot 1337 6 12,8 

1.000 tot 1.115 1337 tot 1491 4 8,5 

1.116 tot 1.250 1492 tot 1671 3 6,4 

1.983 2.651 1 2,1 

Totaal 119 100,0 
Bron: bevraging RISO-Vlaams-Brabant en OCMW Zemst 1998 
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3DE DOELGROEP, WOONNODEN EN WOONWENSEN 

28. Feitelijke toestand n.a.v. de opmaak van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, deelRUP 4 

Baarbeek - Berkenhof 

een kleine prijs, zonder grote huurkosten (enkel 
de grond). Veel inrichtings- en onderhoudskosten 
zijn er niet, want de woongelegenheid is klein. 
Men kan de woning zelf verbeteren, men voelt 
zich vrij, onafhankelijk en het geeft een gevoel 
van zekerheid. Velen hadden voorheen negatieve 
ervaringen met huisbaas of sociale huisvestings-
maatschappij. 

Voor sommigen was het komen wonen op de 
camping een negatieve keuze, een noodzaak, en 
is men gaandeweg die levenswijze gaan waarde-
ren. Voor anderen was het van in het begin een 
positieve keuze. 

Woonsituatie en woontevredenheid 
op de camping 

De bevraging gaf een beeld van de woonsituatie 
van de Zemstse campinggezinnen: drie kwart 
woonde in een chalet (76%), de overigen in een 
of meerdere stacaravans (24%). Doorgaans was 
de chalet of caravan eigendom van de bewoner 
(89%), enkele gezinnen huurden (9%) of stapten 
in een huurkoopsysteem (3%).De woongelegen-
heid in eigendom hebben, is voor de camping-
bewoner een belangrijk gegeven. Het staat voor 
vrijheid, onafhankelijkheid en een (zij het vals) 
gevoel van woonzekerheid. Na negatieve ervarin-
gen in de huursector was voor deze bewoners de 
gedachte om opnieuw een woning te huren emo-
tioneel niet altijd gemakkelijk.  

Eind 2004, bij de voorbereiding van een provinci-
aal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone Baar-
beek-Berkenhof28, werd op de camping Baarbeek 
in hoofdzaak permanente bewoning geregistreerd 
in stacaravans; op de campings Berkenhof en Zo-
merrust overheerste de bewoning in zelfgebouw-
de of verbouwde constructies. 

Het veldwerk in het kader van de opmaak van het 
RUP Solarium verschaft ons meer informatie over 
het type en de kwaliteit van de woonconstructies 
op FCC, de camping die naar zone voor recreatief 
wonen werd omgezet. We kregen een beeld van 
de woonsituatie en woonkwaliteit van de perma-
nente campingbewoners wat vermoedelijk model 
staat voor veel campingterreinen waar permanent 
wordt gewoond. Bij de opmaak van het RUP So-

larium werden op FCC een 89-tal kleine chalets 
geteld, meestal niet groter dan 48 m², waarvan 
het leeuwendeel permanent bewoond; sommige 
gebouwen dienden als gemeenschappelijke ber-
ging. De chalets waren verschillend van staat en 
uitzicht. Allerlei materialen, oud en nieuw werden 
door elkaar gebruikt. Sommige chalets waren 
nieuw en gerenoveerd, andere hingen enkel nog 
‘met haken en ogen’ aan elkaar. Een rudimentaire 
uitwendige schouwing in het voorjaar van 1999 
gaf volgend resultaat: 
˜ 29% van de woonconstructies was in goede 
staat, met slechts enkele gebreken die de basis-
kwaliteit niet beïnvloedden; 
˜ 47% was in matige staat: een constructie 
met vochtplekken in de muren, lekkende goten, 
slechte wateropvang, aangetast schrijnwerk of 
onderhoud nodig, te verbeteren dak. Deze woon-
constructies werden beschouwd als herstelbaar; 
˜ 24% kreeg het label ‘in slechte staat’: zonder of 
met slechte funderingen, rotte en/of doornatte mu-
ren, stukken uit de gevel, lekkende of ontbrekende 
goten en/of wateropvang deze woongelegenheden 
werden beschouwd als niet renoveerbaar. 

Dit betekende dat het tot een aanvaardbaar niveau 
tillen van de woonkwaliteit op deze site, niet enkel 
van de eigenaar belangrijke investeringen zou ver-
gen (nutsvoorzieningen, riolering, wegen...), maar 
het ook de meeste bewoners op FCC een finke 
cent zou kosten om hun woongelegenheid in orde 
te krijgen. 

Ondanks de vaak slechte woonkwaliteit was de 
woontevredenheid bij de campingbewoners hoog 
en de positieve beleving werd versterkt door de 
goede sociale contacten, het buurtleven, het 
groen, het eigen tuintje waar men ook dieren kon 
houden. De negatieve kanten van het camping-
leven - de confictjes, de afhankelijkheid van de 
eigenaar, de moeilijke bereikbaarheid van de cam-
ping voor hulpdiensten, de toestand van de we-
gen op het terrein ... wegen aldus de bewoners, 
niet op tegen de voordelen van het campingleven. 

17 
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DE DOELGROEP, WOONNODEN EN WOONWENSEN 3 

29. RISO Vlaams-Brabant, Een informatieboekje 
voor de campingbewoners van Zemst . 

Niet-uitgegeven. Mei 1999. 
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Angsten en onzekerheden ten aanzien 
van het nieuwe woonproject 

De gemeente Zemst verbond zich ertoe een 
woonoplossing uit te werken voor alle 70 gezin-
nen (gedomicilieerd of niet) die op 01.01.1998 
permanent op de camping verbleven29. De aange-
kondigde veranderingen wekten heel wat gevoe-
lens van onrust en angst op bij de bewoners.  Voor 
de camping FCC, waar men mocht blijven wonen, 
zou de woonkwaliteit omhoog moeten om te vol-
doen aan de minimum kwaliteitsnormen van de 
Vlaamse Wooncode. De bewoners vreesden dat 
de nodige investeringen door de eigenaar doorge-
rekend zouden worden aan de bewoners. 

Omdat de woongelegenheid op FCC ontoereikend 
was voor het huisvesten van alle permanent wo-
nende huishoudens van de vier campings, zou het 
sociaal woonproject op het aanpalend domein 
‘Solarium’  het andere deel van de herhuisves-
tingsbehoefte opvangen. De bedoeling was om 
de campinggezinnen van de campings in recre-
atiezone, voor zover ze aan de inschrijvings- en 
toelatingsvoorwaarden beantwoordden, er met 
voorrang te huisvesten. 
Het idee de camping te moeten verlaten, baarde 
de bewoners kopzorgen, in eerste instantie van 
f nanciële aard: 
˜ Wie de chalet of caravan nog niet had afbetaald 
(19%) vroeg zich af of ze nu verder moesten afbe-
talen terwijl ze er toch niet zouden in blijven wonen; 
˜ Men vroeg zich af nog een koper te zullen vinden 
voor de chalet/caravan als de camping zou verdwij-
nen?  Zou men er nog een goede prijs voor krijgen? 
˜ Er was onzekerheid over de fnanciële gevolgen 
van een verhuizing: slechts 21% zag dit als fnanci-
eel haalbaar; 69% niet, de rest gaf geen antwoord 
(10%). Men zag op tegen: 
• het herstellen van het campingperceel in oor-
spronkelijke staat, d.w.z. de chalet of stacaravan 
afbreken, demonteren ... en het terrein opkuisen; 
ook fysiek zag men daar soms tegenop; 
• het vervoeren van de stacaravan; 
• het betalen van de waarborg; 
• de aankoop van meubels; 
• het verhuizen zelf. 
Verschillende bewoners informeerden naar de mo-
gelijkheid om een verhuispremie te krijgen om uit 
de kosten te raken. Daarnaast boezemden de ad-
ministratieve plichtplegingen de bewoners angst in, 
men was hier niet mee vertrouwd en was bang om 
iets verkeerd te doen. 

De bewoners hadden ook vragen over het woon-
project zelf en wat er nog mogelijk zou zijn in ver-
gelijking met wat kon op de camping. De onzeker-
heid had zowel betrekking op de woning als, op de 
sociale en fysieke woonomgeving: 
˜ Zouden alle buren van de camping meekunnen 
naar de nieuwe locatie? Zou men mogen kiezen 
naast wie men zou gaan wonen? Hoe zouden de 
woningen toegewezen worden? Zouden kinderen 
en grote gezinnen ook op Solarium terechtkunnen? 
Mochten de huisdieren mee? 
˜ Zouden de bewoners zelf de woning binnenin 
afwerken? 
˜ Wie zou de afspanningen tussen de woningen 
zetten? 
˜ Kon men een garage, hondenhok, berging zetten? 
˜ ... 
De bezorgdheden werden doorgegeven aan de ge-
meente en aan de ontwerpers, die dit meenamen in 
de verdere planning. Ze werden terug opgenomen 
bij het volgende overlegmoment met de bewoners. 

De woonkeuze van de 
campingbewoner 

Aan de permanente campingbewoners werd een 
aantal woonkeuzes voorgelegd met de vraag welke 
woonoplossing de voorkeur wegdroeg. Soms had 
een huishouden meerdere voorkeuren omdat men 
het zelf nog niet goed wist. 
˜ Een viertal huishoudens kocht een privéwoning 
en zou verhuizen; ze wilden niet huren; 
˜ Eén op vijf huishoudens (aantal = 13) had een 
chalet op FCC en zou er blijven wonen; 
˜ Drie bewoners waren gewonnen voor een ge-
wone sociale woning; 
˜ De meerderheid (aantal = 46) verkoos een ver-
huizing naar het sociaal woonproject Solarium. Ze 
hadden een laag inkomen en bijgevolg ook niet 
veel keuzemogelijkheden binnen hun budget. Om-
dat beloofd was dat in het nieuwe project rekening 
zou worden gehouden met het campingwonen, 
was men het project genegen. De betere kwaliteit 
en het hoger wooncomfort, niet meer afhankelijk 
te moeten zijn van de grillen van de eigenaar, de 
betere bereikbaarheid voor hulpdiensten, de mo-
gelijkheid tot domiciliëring, de belofte bij elkaar te 
kunnen blijven, waren sterke argumenten ten voor-
dele van het sociaal woonproject Solarium. 
Enkele bewoners zegden toen reeds dat ze de wo-
ning (op termijn) graag zouden willen kopen. 
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DE DOELGROEP, WOONNODEN EN WOONWENSEN 3 

30. RISO projectkrant maart 2005; bewoners-
participatie in de sociale huisvesting. Project-

krant RISO Vlaams-Brabant i.s.m. Provincie 
Vlaams-Brabant, p.3. 

Met de eigenheid van het campingwonen in het 
achterhoofd werden drie opties voorgelegd30: 
1. Een ‘natte cel’ met een combinatie van dou-
ches, wasgelegenheid, wasplaats, nutsvoorzienin-
gen en een berging. De inplanting van die natte 
cellen zou dan de ordening aangeven; de bewoner 
zou vervolgens zelf de verdere invulling kiezen: 
aanbouwen dan wel een caravan plaatsen naast 
de natte cel; 
2. Een cascogebouw of een groep van cas-
cogebouwen. Alleen in de nodige infrastructuur 
zou worden voorzien, zonder enige afwerking. De 
toekomstige bewoner zou vervolgens de wooncon-
structie afwerken naar eigen wens en mogelijk-
heden, uiteraard binnen de geldende bouwvoor-
schriften m.b.t. materialen, gebruik en inrichting; 
3. Een afgewerkte bungalow. 
De drie mogelijkheden werden besproken met de 
campingbewoners die hun voorkeur hadden uitge-
sproken voor een woongelegenheid in het nieuwe 
sociaal woonproject. De meeste huurders kozen voor 
een afgewerkte bungalow. Tegen de verwachting in 
verkozen slechts drie gezinnen een chalet boven een 
huisje; van de overigen was de helft gewonnen voor 
een huisje en de andere helft had geen voorkeur. 
Acht huishoudens kozen voor het perceel met natte 
cel waar ze een caravan konden plaatsen. Elk van 

deze acht huishoudens nam echter achteraf opnieuw 
contact op om die voorkeur te wijzigen naar een af-
gewerkte bungalow i.p.v. een caravan. 
In aansluiting met het leven op de camping sprak 
de permanente campingbewoner een sterke voor-
keur uit voor een vrijstaande woning, met voor- én 
een achtertuin. De vraag naar een achtertuin gaf de 
wens naar privacy weer, ook al was het gemeen-
schapsleven en het solidaire van de camping voor 
hen zeer belangrijk. De campingbewoner had een 
uitgesproken voorkeur voor een woning zonder 
verdieping en voor een volledig afgewerkte wo-
ning. Een op drie bewoners wou graag een perceel 
van 300 m², een op drie vroeg 200 m² en één derde 
had aan 100 m² genoeg. Wat eigenlijk vooral van 
tel was, was dat men rond de woning kon lopen, 
ook al was het perceel niet groot. De wens om in 
een groene omgeving te wonen, bleek eveneens 
bescheiden te zijn: een klein perceeltje, een haag, 
wat bloemen en een struikje, de vogels horen fui-
ten en plaats voor een huisdier. 

In deel 6 komen we terug op hoe het de bewo-
ners van de Zemstse campings is vergaan, welke 
woonkeuzes ze uiteindelijk maakten, wie er in het 
nieuwe woonproject terechtkwam en hoe de nieu-
we woonsituatie ervaren werd. 

Camping Baarbeek (1998) 

19 
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VAN PLAN TOT WOONPROJECT 4 

4
Het vernieuwende van het sociaal woonproject ‘Solarium’ schuilde in de eerste plaats in de gewestplanvoorschriften en 
het daaropvolgende gemeentelijk RUP Solarium. De vertaling van de voorschriften leidde tot een (sociaal) woonproject dat 
afweek van de  traditionele aanpak. De planvoorschriften voor het deel Solarium bevatten beeldbepalende elementen die 
verwijzen naar de camping.  Zowel voor de inrichting van het terrein en de inplanting van de woningen, de inrichting van de 
publieke ruimte en de infrastructuur als voor de woongelegenheden zelf leggen de voorschriften beperkingen op. Omdat het 
een sociaal woonproject betrof, diende het woningontwerp ook in overeenstemming gebracht te worden met de bouwnormen 
die de VMSW oplegt aan alle sociale woningen. Voor het ontwerp zelf aan bod komt, wordt het ontwerpproces besproken, 

VAN PLAN TOT WOONPROJECT

van idee tot defnitief ontwerp.  

31. Toelichtingsnota RUP 01 Solarium, BA/210/92 
Aankoop gronden Brief 28.06.1992 (p.11); 

32. Begeleidingsplan herhuisvesting permanente 
campingbewoners gemeente Zemst 

33. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, 
Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening 
en Onroerend Erfgoed Vergadering van 16/02/2006. 

Antwoord van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams 
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, op de Vraag om uitleg van de heer Tom 

Dehaene over de campingproblematiek. 

34. Bob Van Steenbergen, toenmalig schepen van 
ruimtelijke ordening van Zemst in de hoorzittingen 
Vlaams Parlement Commissie voor Leefmilieu, Na-

tuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (donderdag 24 
oktober 2002); stuk 1266 (2001-2002) p12. 

35. Verslag aan de Raad van Bestuur van Providentia 
, vergadering van 28.10.2003.

 36. Info verstrekt door de VMSW, op basis van 
verslagen en dossierverloop. 

HET ONTWERPPROCES 

De gemeente Zemst kocht reeds begin jaren ne-
gentig het terrein ‘Solarium’31. De zone had toen 
nog een uitsluitend recreatieve bestemming. Toen 
reeds ontstond het idee om op deze plaats een so-
ciaal woonproject te realiseren als oplossing voor 
de problematiek van de permanente bewoning op 
de campings in Zemst. De eerste schetsen voor het 
sociaal woonproject dateren van deze periode. 

In het RUP Solarium werden meerdere bepalingen 
ingeschreven om het woonproject snel uit de start-
blokken te doen komen. Zo staat in het RUP  dat de 
eigenaars-beheerders binnen een jaar na de goed-
keuring van het RUP een studie en raming moesten 
laten opmaken m.b.t. de inplanting, uitrustings-
graad en uitvoering van de nutsvoorzieningen met 
een investeringsvoorstel eraan gekoppeld. De shm 
Providentia dat het project zou uitvoeren liet een 
eerste inplantingsplan en schetsontwerp van de 
huisjes uittekenen, dat de blauwdruk vormde voor 
het latere RUP Solarium. De subsidiabiliteit van het 
sociaal woonproject werd eind jaren ‘90 reeds af-
getoetst bij het Kabinet van minister Leo Peeters, 
toen bevoegd voor Wonen32. Ondanks deze voor-
zorgen en de vliegende start liet de uitvoering van 
het project erg lang op zich wachten. 

Een sociaal woonproject vangt aan met een voor-
ontwerp: een voorlopig bouwplan dat de shm 
laat opmaken door een architect. Het bevat de 
plannen, een toelichting, een ruwe kostenraming, 
getoetst aan de VMSW kostprijssimulatie (zie 
verder). Providentia werkte hiervoor samen met 
architect Herman Bogaerts van BAI (Bogaerts Ar-
chitectuur en Interieur) uit Mechelen. 

Een eerste voorontwerp werd aan de VMSW voor-
gelegd begin 2002, niet lang na goedkeuring van 
het RUP Solarium. Het voorontwerp werd inge-
trokken omdat er geen akkoord bereikt werd met 
de eigenaar van de aanpalende wooncamping 
FCC over de gemeenschappelijke infrastructuur 
die beide terreinen met elkaar zou verbinden, 
zoals bepaald in het RUP.33 Door het verschillend 
eigendomsstatuut van de twee entiteiten was het 
niet vanzelfsprekend om een subsidieformule uit 
te werken voor de ontspanningszone ten dienste 
van beide zones.34 De mogelijkheid om in een 
later stadium nog een overeenkomst te sluiten 
met FCC voor de bouw van gemeenschapslokalen 
bleef open. Providentia zou in dat geval later nog 
een bijkomend aanvraag kunnen indienen.35 Het 
optrekken van gemeenschapslokalen i.k.v. een 
sociaal woonproject was echter na verloop van 
tijd niet meer mogelijk met een subsidie van de 
Vlaamse Overheid. De gemeente vatte vervolgens 
het plan op om de gemeenschapsinfrastructuur 
tussen de private wooncamping en het sociaal 
woonproject zelf te fnancieren (zie verder).  
Een tweede voorontwerp volgde in september 
2002 en had nog enkel betrekking op het deel So-
larium en niet langer op de gemeenschappelijke 
voorzieningen. Ten slotte kwam vier jaar later, in 
2006, een derde voorontwerp waarop ook snel 
een gunstig advies volgde.36 Dit voorontwerp 
kwam er nadat de gemeente er een ander idee 
op nahield m.b.t. de aanleg van het publiek do-
mein. Over de ontsluiting van het woonproject 
was nochtans eerder een akkoord tussen de Afde-
ling gesubsidieerde infrastructuur (nu infrastruc-
tuursubsidie VMSW), de technische dienst van de 
gemeente en het adviesbureau, en was als dusda-
nig in het RUP vastgelegd. De ontsluiting zou nu 
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beplantingslijst 
bomen 

plantmaat 
code 

(zie plan) 
totaal 

Aesculus 
hippocastanum 

12/14 AH 4 4 

beplantingslijst 
heesters/bodem-

bedekkers 
plantmaat 

plant-
omtrek 

totaal 

Lonicera pileata 40/50 3/m2 BB 05 

beplantingslijst 
bomen 

plantmaat 
code 

(zie plan) 
totaal 

aesculus 
hippocastanum 

12/14 AH 1 2 3 - 5 
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4 VAN PLAN TOT WOONPROJECT 

37. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Land-
bouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed Vergadering van 

16/02/2006. Antwoord van de heer Dirk Van Me-
chelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, op de Vraag om uitleg van 

de heer Tom Dehaene over de campingproblematiek. 

38. Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, 
Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening 
en Onroerend Erfgoed Vergadering van 16/02/2006. 

Antwoord van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams 
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke 
Ordening, op de Vraag om uitleg van de heer Tom 

Dehaene over de campingproblematiek. 

39. Op te merken valt dat de subsidiebelofte in de 
huidige procedure samenvalt met de goedkeuring 
van het gunningsdossier, terwijl  dit ten tijde van 

solarium samenviel met de goedkeuring van het 
ontwerpdossier. 

40. BA/017/96 Vergunning voor de afbraak van 
12 chalets en het dichten zwembad; (13-05-1996; 

toelichtingsnota RUP, p.6-7en p. 11). 

via de centrale groene zone gebeuren, wat dan 
weer aanleiding gaf tot een reactie vanuit steden-
bouw.37 

De opeenvolgende (voor)ontwerpen brachten veel 
tijdverlies mee. Betrokkenen wijten dit aan de op-
eenvolgende wissels van betrokken politieke en 
ambtelijke verantwoordelijken doorheen het pro-
ject. Met nieuwe verantwoordelijken werden dee-
laspecten van het project opnieuw in vraag gesteld, 
met aanpassingen van het ontwerp tot gevolg. De 
aanpassingen hadden vaak niet veel om het lijf, 
maar moesten telkens voorgelegd en besproken 
worden met de betrokkenen. Hiervoor een pas-
sende datum vinden deed het project telkens met 
een aantal maanden vooruit schuiven in de tijd en 
vereiste de goedkeuring van de VMSW en zo tikte 
de klok. Bovendien was het enthousiasme over een 
dergelijk doelgroepproject niet bij alle betrokkenen 
even groot. De actiebereidheid deinde voor een 
deel ook mee op het ritme van de verkiezingen. 
Het defnitief ontwerp omvat een bestek, meet-
staat en gedetailleerde raming. Tussen mei 2008 
en april 2009 werden drie ‘defnitieve’ ontwerpen 
ingediend. In april 2009 werd een gunstig advies 
verleend aan het f naal ontwerp.38 39 

Tussen het eerste voorontwerp dat begin 2002 bij 
de VMSW werd neergelegd en het fnaal goedge-
keurde ontwerp in april 2009 verstreek dus ruim 7 
jaar. Vervolgens zorgden ook bij de uitvoering, die 
voor het overige erg vlot verliep, enkele onvoor-
ziene tegenvallers voor een nog verder oplopende 
vertraging van het project. 

INRICHTING VAN DE SITE 

Op het terrein van ‘Solarium’ werd vroeger een 
camping uitgebaat, ‘camping Putseys’ genaamd. 
De individuele verdeling in percelen en bijna alle 
campingbebouwing was intussen afgebroken, 
waardoor een nieuwe verdeling in percelen mo-
gelijk werd op maat van het sociaal woonproject. 
Op het terrein waren nog restanten te zien van 
een oud betonnen zwembad en er stond nog een 
centraal opgesteld bakstenen gebouw met drie 
woongelegenheden. Die zouden aanvankelijk in 
het project geïntegreerd worden als sociale wo-
ning, maar werden uiteindelijk toch vervangen 
door nieuwbouw. Op het terrein stonden nog 
enkele hoogstambomen en nog wat uitgegroeide 
coniferen verspreid ingeplant.40 
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41. Toelichtingsnota RUP 01 Solarium, p14-24.

 42. Joris van Gool van Bureau stramien over de 
opmaak van het RUP Solarium in de hoorzittingen 
Vlaams parlement Commissie voor Leefmilieu, Na-

tuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (donderdag 24 
oktober 2002); stuk 1266 (2001-2002)

 43. VMSW (2010), C2008, Concepten voor 
sociale woningbouw. Leidraad voor bouwheer en 

ontwerpers 

De planvoorschriften in het RUP Solarium bevat-
ten heel wat beeldbepalende elementen van het 
campingwonen voor  de inrichting van het terrein 
en de te ontwikkelen bebouwing.41 42 

Het was expliciet de wens van de plangroep van 
het RUP om geen gebruikelijke of traditionele 
sociale verkaveling neer te poten, maar een ge-
mengd voorkomen van grote en kleine percelen, 
waarbij de perceelsvormen in functie staan van de 
plek. De inplanting van de woningen kon verschil-
len qua oriëntatie (cf. inplantingsplan links). 

Het aanbod van verblijfsmogelijkheden moet 
stroken met de draagkracht van het terrein. Voor 
Solarium werden evenveel percelen gecreëerd als 
vroeger op de camping Putseys. Minimaal twee 
derden van het totale terrein waarop het RUP So-
larium betrekking heeft, moest onbebouwd blij-
ven en naar groen gaan. Naast het behoud van 
groen en groenelementen, ging veel aandacht 
naar de overgang tussen natuur en bebouwde 
kern. Het plangebied ligt ten zuiden van de Baar-
beek en vormt de overgang tussen het noordelijk 
gelegen natuurlijk gebied en het zuidelijk deel dat 
aansluit bij de kern. Als overgang tussen bebouwd 
en natuurgebied is een vermenging voorzien van 
groen en relatief kleinschalige bebouwing. De 
oeverzone werd een ‘groene band’ dat Solarium 
afzoomt. Vanuit die groene zoom dringen groene 
ruimtes door in het project. Hoe dichter bij de 
beek, hoe ruimer die groenzones. Voldoende 
groen vertaalde zich in het RUP zowel in open 
ruimtes als in het voorzien van tuinen. Bijkomend 
wordt bijvoorbeeld opgelegd om minimaal vijf 
hoogstammige bomen per 300 m² te realiseren 
in de voorziene groenzones. Verder werden in het 
RUP vrij strikte voorwaarden ingeschreven om het 
open en groene karakter van de site te vrijwaren. 
Het RUP deelt het terrein op in verschillende zo-
nes, waarbij per deelgebied de verhouding tussen 
groen, tuin en bebouwing is vastgelegd in: 
˜ het maximum aantal woningen/bebouwing; 
˜ de maximum bebouwingscoëffciënt; deze 
schommelt tussen de 25 en 30%; 
˜ het maximum % voor wegen/parkeren; 
˜ minimum % voor tuin; 
˜ minimum % openbaar groen. 

Dit werd vertaald in een fnaal ontwerp met 32 
woongelegenheden. De woningen werden ge-
groepeerd rond drie centraal gelegen groenzones; 

negen huisjes werden ingeplant langs de oever 
van de Baarbeek. De inplanting van de wooneen-
heden wijkt, zoals voorzien af van de strakkere 
klassieke verkaveling en het traditioneel sociaal 
woonproject. 

De wooneenheden verschillen qua oriëntatie, 
maar zijn zo veel mogelijk zuidelijk gericht om 
maximaal zon binnen te halen (zie verder ‘Ener-
giebesparende maatregelen). Zes vrijstaande wo-
ningen worden vermengd met tien groepjes van 
per twee en twee groepjes van per drie gekop-
pelde woningen. 

HET ONTWERP VAN DE WOONGELEGEN-
HEDEN 

De woningen worden opgetrokken in navolging 
van de stedenbouwkundige voorschriften van het 
RUP, maar moeten als sociale woning ook vol-
doen aan de bouwnormen van de VMSW. Deze 
hebben tot doel de kostprijs én de kwaliteit van 
de woningen te bewaken. In de zogenaamde 
“C2008” van de VMSW zijn alle ontwerpcriteria, 
prijs- en oppervlaktenormen opgenomen voor 
sociale woningen.43 De Solariumwoningen vielen 
nog onder de vroegere “C2001”-normering. In 
de latere C2008-ontwerponderrichtingen werden 
een aantal aanpassingen doorgevoerd op het vlak 
van energetische prestaties, grondverzet, stijging 
van materiaal- en grondprijzen, nieuwe duurzame 
technieken, duurzaam wonen… Daar waar er 
relevante verschillen zijn tussen de C2001 en de 
C2008 voor een project zoals Solarium worden ze 
in de tekst vermeld.   

Als doelgroepproject wou men het ontwerp van 
de site en de woningen afstemmen op de wen-
sen van de doelgroep (cf. het informatie-, bege-
leidings- en participatietraject). Voor zoverre het 
campingkarakter - groen, kleine wooneenheden, 
gemeenschappelijke voorzieningen - vastlag in 
het RUP Solarium, zien we dit vertaald in het 
woonproject. Daar waar het ontwerp vrij was 
zien we dat de keuzes bepaald worden door kost-
prijsbeheersing, het creëren van zo veel mogelijk 
ruimte in de kleine wooneenheden, duurzaam 
energieverbruik en onderhoudsvriendelijkheid van 
de woningen. De wensen van de bewoners waren 
hier (vaak noodgedwongen) aan ondergeschikt. 
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44. Bob Van Steenbergen, toenmalig schepen 
van ruimtelijke ordening van Zemst in de hoorzit-

tingen Vlaams Parlement Commissie voor Leefmilieu, 
Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (donderdag 

24 oktober 2002); stuk 1266 (2001-2002) p12. 

45. VMSW (2010), C2008, Concepten voor sociale 
woningbouw. Leidraad voor bouwheer en ontwer-

pers p 59 

46. Toelichtingsnota RUP 01 Solarium, p14-24. 

47. Joris van Gool van Bureau stramien over de 
opmaak van het RUP Solarium in de hoorzittingen 
Vlaams Parlement Commissie voor Leefmilieu, Na-

tuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (donderdag 24 
oktober 2002); stuk 1266 (2001-2002). 

Een mix van gekoppelde en 
enkele vrijstaande woningen 

Het beeld van de kleine vrijstaande woongelegenhe-
den is bepalend voor het beeld van de camping en 
ook voor de bewoners zelf belangrijk (cf. de woon-
keuze van de campingbewoner). Het idee was dan 
ook om vrijstaand te bouwen. Reeds vrij vroeg bij 
het ontwerp werd hiervan teruggekomen wegens 
de bouwkosten. Deze mogen de maximum bouw-
kostnorm van de VMSW slechts in beperkte mate 
overschrijden. De maximum bouwkostprijs van een 
woonproject wordt berekend aan de hand van een 
simulatietabel waarin een aantal parameters van het 
bouwproject worden ingebracht (aantal slaapka-
mers, woonoppervlakte e.d.m.). Bij deze berekening 
wordt geen rekening gehouden met de meerkosten 
van een open of halfopen bebouwing. Met andere 
woorden: de hogere prijs van het open bouwen zet 
het bouwen binnen de kostprijsnorm onder druk. 

Het RUP Solarium liet het koppelen van meer dan 
drie woningen niet toe. In het ontwerp werd er-
voor gekozen om de woningen in hoofdzaak per 
twee te koppelen (tien groepjes van twee wo-
ningen), aangevuld met twee groepjes van drie 
gekoppelde woningen en zes vrijstaande wonin-
gen die de gaatjes vullen. Het ontwerp is hier niet 
tegemoetgekomen aan de wensen van de doel-
groep die een duidelijke voorkeur heeft voor een 
vrijstaande woning zoals op de camping.44 

Voor de VMSW is het vrijstaand bouwen ook los 
van de kostprijsbeheersing een heikel punt. Met 
de C2001-normering was het open bouwen nog 
toegestaan; de C2008 aanvaardt geen vrijstaand 
bouwen.45 Het weegt te zwaar in de bouwkos-
ten en is problematisch voor het behalen van de 
energienormen. Verder dient er een zekere woon-
dichtheid gehaald te worden om het grondquo-
tum niet te overschrijden. Hier tegenover staat 
dat het campingwonen doorgaans plaatsvindt in 
minimale woongelegenheden op kleine percelen 

(vaak tussen de 100 m² en de 200 m²), waardoor 
de dichtheid in ieder geval relatief hoog is. 
De VMSW schuift kostprijsbeheersing en het cre-
eren van een voldoende woonaanbod naar voren 
als cruciaal in de conceptfase van een project. Uit-
zonderingen, bijvoorbeeld indien het niet anders 
kan vanuit stedenbouwkundig oogpunt, gebeu-
ren weloverwogen. De shm maakt de afweging 
of een project haalbaar is binnen de grenzen van 
de f nanciering. 

Bouwoppervlakte en -volume: balan-
ceren op de rand van het minimum 

De gewestvoorschriften beperkten de kavelgroot-
te, de bebouwbare oppervlakte, de nokhoogte 
en het bouwvolume. Te veel of te volumineuze 
woningen zouden leiden tot een te grote dicht-
heid of beeldimpact, waardoor het organisch 
natuurlijk karakter van de omgeving zou verdwij-
nen. De plangroep van het RUP Solarium vroeg 
in de toelichtingsnota aandacht voor inpassende 
architectuur met een goede technische kwaliteit 
die naar beeld en gebruik aansluit bij bestaande 
vormen én nog enigszins bewerkbaar is door de 
bewoners. Bijgebouwen, garage of carports, indi-
viduele bergplaats e.d.m. zijn niet toegelaten.46 47 

Een aantal functies konden ondergebracht worden 
in de gemeenschappelijke zone die voorzien werd 
in het RUP tussen de terreinen Solarium en FCC. 

Het ontwerp van een sociale woning binnen 
stedenbouwkundige voorschriften die zeer klein-
schalig wonen opleggen, en binnen een VMSW-
normering die er onder meer op gericht is het mi-
nimum aan ruimtecomfort te bewaken, was een 
van dé uitdagingen van dit woonproject. Het werd 
een hele opgave om binnen de VMSW minimum 
oppervlaktematen toch de maximumnormen van 
het RUP niet te overschrijden. Concreet mocht de 
woning niet groter zijn dan 60 m² bruto, de nok 
niet hoger dan vijf meter en dit alles binnen een 

Ontwerp van B:AI - Bogaerts Architectuur en Interieur 
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48. VMSW (2010), C2008, Concepten voor 
sociale woningbouw. Leidraad voor bouwheer en 
ontwerpers Deel 1/7_Oppervlakte_prijsnormen. 

bouwvolume van 240 m³. Het bleek een balance-
ren op de grenzen van het minimum. In de nabije 
toekomst wordt deze oefening nog bemoeilijkt 
door de strengere energieprestatie- en akoestiek-
normen die nog extra centimeters zullen opeisen. 

De Solariumhuisjes werden (in VMSW terminolo-
gie) ontworpen als bungalows met een slaapka-
mer, geschikt voor twee personen (“type 1/2”). 
De bungalow staat voor een gelijkvloerse ge-
zinswoning waarin alle hoofdfuncties - minimaal 
een hoofdslaapkamer en badkamer - zich op de 
gelijkvloerse verdieping bevinden. Er bevinden 
zich geen andere woningen boven of onder de 

woning. Bij een extra dakruimte of dakuitbouw 
met een of twee bijkomende slaapkamers, zoals 
in dit ontwerp; blijft de woning te beschouwen als 
een (semi)bungalow.48 Er zijn (woon)oppervlakte-
normen in functie van het aantal slaapkamers en 
bewoners waarvoor de woning wordt gebouwd, 
terug te vinden in de C2008. 

In de volgende tabel worden bruto-oppervlaktes 
en bouwvolumes die kunnen voorkomen in de 
voorschriften die zeer klein en betaalbaar wonen 
nastreven, geplaatst tegenover de (netto) opper-
vlaktenormen van de C2008. 

Tabel: confrontatie VMSW-bouwnormen met mogelijke stedenbouwkundige voorschriften kleinschalig wonen 

WONINGEN MET ENKEL GELIJKVLOERS VERDIEPING (TYPE BUNGALOW ) 

type * aantal 
personen 

basis MIN WO basis MAX WO basis MIN WO incl. 
berging 

MIN bruto opp. 
(prup) ** 

basis MAX WO incl. 
berging 

MAX bruto opp. 
(prup) 

0/1 1 30 44 31,5 39,38 46 57,50 

0/2 2 44 52 47 58,75 56 70,00 

1/1 1 44 52 45,5 56,88 54 67,50 

1/2 2 52 62 55 68,75 66 82,50 

2/3 3 62 76 66,5 83,13 82 102,50 

2/4 4 70 86 76 95,00 94 117,50 

3/4 4 76 94 82 102,50 102 127,50 

3/5 5 86 105 93,5 116,88 115 143,75 

WONINGEN MET VERDIEPING (! strikt genomen uitgesloten owv de minimale vrije hoogte) 

type * aantal 
personen 

basis MIN WO basis MAX WO basis MIN WO incl. 
berging en trap 

MIN bruto opp. 
(prup) *** 

basis MAX WO incl. 
berging en trap 

MAX bruto opp. 
(prup) 

0/1 1 30 44 37,5 23,44 52 32,50 

0/2 2 44 52 53 33,13 62 38,75 

1/1 1 44 52 51,5 32,19 60 37,50 

1/2 2 52 62 61 38,13 72 45,00 

2/3 3 62 76 72,5 45,31 88 55,00 

2/4 4 70 86 82 51,25 100 62,50 

3/4 4 76 94 88 55,00 108 67,50 

3/5 5 86 105 99,5 62,19 121 75,63 

* aantal slaapkamers/aantal personen Basis woonoppervlakte = de netto-oppervlakte inclusief binnenmuren (mini-
** bruto-oppervlakte (p)rup = basis WO / 0,8 voor type bungalow mum/maximum inclusief berging en trap rekening  houdend met respectieve-
** * bruto-oppervlakte (p)rup = (basis WO / 2) / 0,8 voor type met verdiep lijk 1,5 à 2m² per persoon en 6m²). Minimale vrije hoogte: 2,40 m à 2,50 m 

(slaapkamer/badkamer à leefruimte/keuken), 2,20 m (berging, garage) 

Type mogelijk binnen (P)RUP voorschriften: 

prup voorschrift 
Bouwoppervlakte/ 

bouwvolume 
Type met verdieping (Onder voorbehoud van toegelaten afwijking op min. vrije hoogte!) 

40m²/160m³ 1/1 (bij verdiep is min. 5m h nodig en max. 160m³ waardoor max. 32m² bruto grondinname) 

50m²/160m³ 1/1 (bij verdiep is min. 5m h nodig en max. 160m³ waardoor max. 32m² bruto grondinname) 

60m²/240m³ 2/3 (bij verdiep is min. 5m h nodig en max. 240m³ waardoor max. 48m² bruto grondinname) 
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Met een strikte toepassing van de C2008-bouw-
normen behoren enkel studio’s en eenslaapka-
mer-woningen voor één bewoner (type 1/1) tot 
de mogelijkheden.  Wanneer een kleine afwijking 
op de minimale hoogte wordt toegestaan, dan 
worden theoretisch (cf. tabel) ook een type 1/2 
en type 2/3 (twee slaapkamers, drie bewoners) 
mogelijk binnen de normen van het RUP Sola-
rium. Voor type 2/3 is in dat geval een (vrijwel) 
plat dak noodzakelijk om de minimale hoogtes te 
halen in de tweede slaapkamer (wat leidt tot een 
heel ander beeld van de site.). Een voorbeeld op 
plan zou moeten uitwijzen of dit in de praktijk ook 
effectief realiseerbaar is binnen de voorschriften. 
Er zijn immers nog inrichtingsvoorschriften die op 
deze beperkte woonoppervlakte roet in het eten 
kunnen gooien. 

De VMSW bepleit in de C2008 ook een vermenging 
van typologieën zodat er een mix van huishoudty-
pes en vaak ook leeftijden ontstaat. Een dergelijke 
mix is hier bijna bij voorbaat uitgesloten. 
Voor het woonproject Solarium stond de VMSW 
enkele kleine afwijkingen toe op de toenmalige 
C2001-norm. Omdat de nokhoogte in de RUP-
voorschriften beperkt was tot vijf meter, was een 
‘volwaardige’ verdieping niet mogelijk. Om de be-
perkte ruimte maximaal te benutten en een gevoel 
van openheid te creëren, werd gekozen om onder 
het dak een halfopen verdieping te voorzien, een 
mezzanine. Hiermee kregen de bewoners er een 
extra ruimte bovenop die kan dienstdoen als 
slaap- of logeerkamer, zithoek of bureau. Dit ver-
eiste een lichte afwijking op de geldende normen 
voor de vrije hoogte in de badkamer, slaapkamer 
en hal.  De opgelegde hoogte van 2,40 meter 
werd er gemeten inclusief in plaats van exclusief 
vloeropbouw. De vloerstructuur bestond uit een 
balkstructuur; de hoogte werd gemeten tussen de 
balken en niet aan de onderkant van de balken. 
Op het vlak van meubilering werd toegestaan dat 
de kast van de slaapkamer slechts 2,2 meter lang 
is i.p.v. 2,4 meter en dat de berging niet, zoals 
voorgeschreven, op hetzelfde niveau ligt als de 
keuken, maar wel op de verdieping.  
De bungalows werden door de VMSW goedge-
keurd als type 1/2 ; dit betekent met één slaap-
kamer, geschikt voor twee bewoners. De tweede 
ruimte op de mezzanine wordt bij de beoordeling 
niet meegeteld als tweede slaapkamer, ook al kan 
en wordt de ruimte hiervoor gebruikt. 

Eventuele afwijkingen op de normering, bijvoor-
beeld inzake woonoppervlakte en bemeubelbaar-
heid, worden door de VMSW geval per geval 
beoordeeld binnen de totaalconfguratie van het 
project. Bij een project zoals Solarium dat zich 
richt op het eenmalig lenigen van een (prangen-
de) woonnood, wordt er rekening mee gehouden 
dat de woningen ook geschikt moeten zijn voor 
verhuring in de reguliere sector; dus voor niet-
doelgroepbewoners. De herhuisvesting van de 
campingbewoners was een eenmalige operatie, 
daarna stromen gewone wachtlijstkandidaten 
in. Ook voor de sociale huisvestingsmaatschappij 
Providentia was dat een aandachtspunt. 
Welk huishoudtype en hoeveel personen er ef-
fectief in de sociale woning mogen wonen, wordt 
beslist door de sociale huisvestingsmaatschappij 
zelf, die hiertoe de ‘rationele bezetting’ defnieert 
in het intern huurreglement (zie verder). 

Materiaalkeuze en vormgeving 

De RUP voorschriften lieten veel keuze in ma-
teriaal zowel voor de gevels als voor de daken. 
Gevelwerk kon in gevelsteen, hout, bepleistering, 
prefab panelen of behandeld metaal, altijd in 
harmonie met het karakter van de omgeving. Pvc 
en plasticsoorten werden uitgesloten voor de ge-
vels, maar toegelaten voor het buitenschrijnwerk. 
Hout komt veel voor op de camping, in chalets 
en houten constructies en draagt ook de voorkeur 
weg van veel campingbewoners. Wegens de hoge 
onderhoudskosten van hout viel de keuze op een 
meer onderhoudsvriendelijke gevelbekleding, na-
melijk gevelbekledingsplaten uit vezelcement met 
cederhoutstructuur (Eternit Sidings Cedral Classic), 
gepotdekselde platen die met open voeg werden 
geplaatst. De platen bootsen de houtnerf na (zie 
foto). 

Het RUP verplicht een hellend dak met een mini-
mum helling van 15 graden. Het dak kan met pan-
nen, leien, golfplaten in cementvezelplaat, houten 
of bitumineuze shingles, kunststofmateriaal, ther-
misch isolerende en lichtdoorlatende platen uit 
polycarbonaat. Asfaltpapiersoorten (roofng) of 
onbehandeld metaal worden niet aanvaard. Voor 
de solariumwoningen werden geprofleerde alumi-
nium dakplaten - een ‘industrieel dak’ - gebruikt. 
Het geeft de woningen, in combinatie met de si-
dings en de schuine vorm, een strakke, eigentijdse 
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look (zie foto). Dakpannen waren, aldus de archi-
tect, ook een goede keuze geweest. 

Omdat de woongelegenheden erg klein zijn, heeft 
de ontwerper zich veel moeite getroost om binnen 
de zeer afgemeten oppervlakte zo veel mogelijk 
nuttige ruimte te creëren. We vermeldden reeds de 
mezzanine die een extra woon- of slaapruimte cre-
eert, ook al wordt dit niet als extra kamer geteld. 
Een glaspartij over de hele gevelbreedte met schuif-
deur creëert een gevoel van ruimte en maakt de 
overgang tussen tuin/terras enerzijds en keuken en 
leefruimte anderzijds. De wens om ruimte te bespa-
ren, leidde ook tot de keuze voor vloerverwarming. 

De extra bruikbare ruimte die dit oplevert wordt 
niet in rekening gebracht bij de maximum kostprijs-
simulatie van de VMSW die de vloeroppervlakte in-
brengt. Nochtans heeft de vloerverwarming en de 
nuttige ruimte die het creëert een meerprijs. 
De woningen zijn klein, maar het RUP voorzag een 
compensatie in de gemeenschappelijk te gebruiken 
faciliteiten die voorzien waren in de zone tussen de 
private wooncamping FCC en het sociaal woonpro-
ject (zie verder).  Deze voorzieningen zijn er voor-
alsnog niet. 

Solarium, houtnerfstructuur Solarium, industriële dak- en gevelbekleding 
29 
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Energiebesparende maatregelen 

Heel wat aandacht ging naar de energiehuishou-
ding van de woningen. De woningen werden goed 
geïsoleerd, rekening houdend met wat gebruike-
lijk was ten tijde van het fnaal ontwerp (2009). 
De meeste woningen zijn met de grote glaspartij 
op de gelijkvloerse verdieping naar het zuiden ge-
richt.  Een dakoversteek houdt de zon buiten in de 
warme zomermaanden; als de zon laag staat in de 
koudere maanden van het jaar kan deze maximaal 
binnenschijnen en de woning opwarmen.  
Een ‘ventilatiesysteem D’ met warmterecuperatie 
zorgt voor een gecontroleerde en permanente 
ventilatie. De lucht wordt afgezogen in de natte 
cellen en in de woon- en slaapvertrekken wordt 
verse lucht aangevoerd. De vervuilde verwarmde 
lucht wordt gebruikt voor de voorverwarming van 
de verse ingeblazen lucht waardoor bespaard 
wordt op de verwarmingskosten (90% energie-
winning uit de verwarmde lucht). Het ventilatie-
systeem zit samen op één zekering met de televi-
sie, waardoor geen tv meer kan gekeken worden 
als het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld.  

De vloerverwarming wordt gevoed via een hoog-
rendement condensatieketel. Vloerverwarming 
is relatief duur in plaatsing, maar is een energie-
zuinige verwarmingsbron met weinig onderhoud. 
Hetzelfde rendement als via radiatoren wordt 
bereikt met lagere keteltemperaturen. In de bad-
kamer werd wel aanvullend een elektrische ver-
warming geplaatst. 

Door een systeem van regenwaterrecuperatie kan 
het toilet met regenwater worden gespoeld. De 
wasmachine kan zowel op regen- als op leiding-
water aangesloten worden. Buiten is er een tap-
kraantje met regenwater. Hiermee besparen de 
bewoners aanzienlijk op regenwater en milieutaks. 

de gemeente aan te geven dat die hoofdinfra-
structuren de nutsinfrastructuren dienden te dra-
gen. De grondeigenaars werden verantwoordelijk 
gesteld voor de realisatie en het functioneren, het 
voorzien en het bekostigen van minimum aan we-
gen en nutsleidingen waaronder de waterleiding, 
elektriciteit, straatverlichting en riolering, inclusief 
de installaties nodig voor de afvalverzameling en 
installaties voor brandveiligheid.49 Het onderhoud 
van die infrastructuren en nutsvoorzieningen is 
blijvend ten laste van de eigenaar.50 

Voor het sociaal woonproject komen wegen-, rio-
lering- en omgevingswerken in aanmerking voor 
een infrastructuursubsidie. De subsidie werd aan-
gevraagd bij de cel infrastructuur van de VMSW 
(vroeger ‘afdeling gesubsidieerde infrastructuur’) 
die ook het uitvoeringsdossier opmaakt, aanbe-
steedt en in uitvoering stelt in coördinatie met 
de stand van de woningbouw. De overdracht 
van de gerealiseerde infrastructuur met bijbeho-
rende gronden naar het openbaar domein was 
en is voorwaarde voor de subsidiabiliteit ervan. 
Volgens de voorschriften van het RUP Solarium 
mocht het terrein niet verkaveld  worden. Omdat 
het terrein als één entiteit bewaard moest wor-
den, kon het wegennet niet overgedragen worden 
aan de gemeente. Omdat het RUP wel meerdere 
eigenaars toelaat op het terrein, kon het beheer 
over de weginfrastructuur toch uitgeoefend wor-
den door de gemeente en werd het dossier, na 
enige discussie, subsidiabel.51 

Midden 2007 keurde de VMSW het ontwerp voor 
riolerings-, wegen- en omgevingswerken goed 
in de wijk Solarium. In het ontwerpdossier zitten 
zowel de werken in het sociaal woonproject So-
larium (de Solariumlaan en de Beukenhaagstraat) 
als aan de private wooncamping FCC (de Elzen-
straat ) vervat.52 

49. RUP 01 Solarium, p.8-9. 

50. Toelichtingsnota RUP 01 Solarium, p.28. 

51. Bob Van Steenbergen, toenmalig schepen van 
ruimtelijke ordening van Zemst in de hoorzittingen 
Vlaams Parlement Commissie voor Leefmilieu, Na-

tuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (donderdag 24 
oktober 2002); stuk 1266 (2001-2002) 

52. CSB kort, nieuwsfash Zemst, vergadering 6 
augustus2007 – 143 

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 
EN INFRASTRUCTUURWERKEN 

Infrastructuur 

Vanuit een bezorgdheid om ook op het private 
deel van de wooncamping FCC een voldoende 
woonkwaliteit te krijgen, werden in het RUP So-
larium samen met de hoofdwegen ook de nuts-
infrastructuren aangeduid, die er op dat moment 
onvoldoende aanwezig waren. Hiermee wenste 

Gemeenschapsvoorzieningen -
zone voor openbaar nut 

RISO Vlaams-Brabant drong er van bij de voor-
bereidingen van het RUP Solarium op aan om via 
stimuli in de ruimtelijke opbouw de sociale con-
tacten tussen de bewoners te faciliteren. Gemeen-
schappelijke voorzieningen en plaatsen waar men 
elkaar tegenkomt - aan de brievenbussen, bij de 
fetsenstalling, aan de BBQ... - zijn belangrijk voor 
het sociaal contact. Op FCC was er de kantine , 

32 
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53. Toelichtingsnota RUP 01 Solarium, p.14. 

54. De oppervlakte van een perceel bedraagt mini-
maal 80 m². De totale bebouwde oppervlakte mag 

per perceel nooit meer dan 40 % bedragen. Voor 
percelen met een oppervlakte groter of gelijk aan 

120 m² bedraagt de maximum bezetting 48 m²; 

“la laiterie du bon air”, die werd uitgebaat door 
een van de bewoners van FCC (zie foto). De kan-
tine werd ook bezocht door bewoners van de 
buurt. Een zone met gemeenschappelijke voor-
zieningen op dezelfde plaats zou de brug maken 
met de sociale huurders van Solarium en met de 
buurtbewoners. 

In het RUP Solarium is op de locatie van de vroe-
gere kantine en campingreceptie, tussen de pri-
vate wooncamping FCC en het sociale woonpro-
ject, een ontspanningszone voorzien of zone van 
gemeenschappelijk nut. Beide woondelen waren 
voorheen van elkaar gescheiden en hadden elk 
een aparte toegang. De bedoeling van het RUP 
was ze te verbinden tot één centrale zone voor 
de “gemeenschappelijke voorzieningen en groen” 
bereikbaar vanuit beide delen.53 Volgens het RUP 
kunnen hier de nutsvoorzieningen komen die 
noodzakelijk zijn voor de recreanten op Felix Cot-

tage Club, denk maar aan drinkwatervoorzienin-
gen, sanitair, EHBO, brandkraan, telefoontoestel, 
een plaats voor afvalverzameling. Er zijn immers 
nog twee beperkte zones behouden voor recre-
atief verblijf op FCC, recreatiegebied waar niet 
permanent gewoond mag worden. Ze zijn gelegen 
nabij die zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en groen. De verblijven in dit deel moeten aan 
kleinere afmetingen beantwoorden54 dan in de 
rest van de FCC. Merken we op dat anno 2012 in 
die zone wel permanent gewoond wordt. 

In deze zone kunnen ook de andere faciliteiten 
komen die ten dienste staan van álle bewoners uit 
het privaat en sociaal woondeel zoals bezoekers-
parking, brievenbussen, speelweide, cafetaria, 
ontspanningsruimte... alsook een conciërgewo-
ning. In deze zone kunnen functies voorzien wor-
den waarvoor in de kleine woongelegenheden 
geen plaats is zoals een fetsenbergplaats, berg-

33
Zone van gemeenschappelijk nut met de brievenbussen van FCC en de gesloten “kantien” 

https://delen.53
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55. Interviews woontevredenheid met de bewo-
ners van Solarium maart-april 2012.

 56. BBS kort, nieuwsfash Zemst, vergadering 2 juni 
2008 – 184|

 57. De openbare aanbesteding verscheen op 8 
augustus 2008, opening van de inschrijvingen op 

11/9/2008. Bron: Zemst CBS kort, vergadering van 6 
augustus 2007 – 143 

34 

ruimte, vuilnishok, gemeenschappelijk materiaal 
(BBQ, grasmachine...), een plek waar men bezoek 
kan ontvangen of een feestje kan geven... 

Het plan om de gemeenschappelijke zone mee op te 
nemen binnen het sociaal woonproject met behulp 
van de Vlaamse infrastructuursubsidie voor omge-
vingswerken, vond geen weerklank bij de eigenaar 
van FCC ten tijde van het eerste voorontwerp. La-
ter was dit niet meer aan de orde omdat dergelijke 
voorzieningen niet langer subsidiabel zijn. De ge-
meente Zemst, die de zone heeft verworven, zal de 
aanleg van de ontspanningszone of zone voor open-
baar nut op zich nemen. In 2006 werd op aanvraag 
van de gemeente reeds een plan getekend voor de 
zone door de architect van het sociaal woonproject, 
maar er werd verder geen gevolg aan gegeven (zie 
grondplan). 

In 2012 kwam de inrichting van de ontspannings-
zone opnieuw op de tekentafel. Als alles naar plan 
verloopt, zou de gemeenschapszone ingericht zijn 
tegen het najaar van 2012. In tegenstelling tot alle 
inspanningen die men zich bij de aanvang van het 
project getroost had om de bewoners bij het project 
te betrekken en inspraak te geven, werden zij niet 
betrokken bij de invulling en het ontwerp van de ge-
meenschappelijke zone. Zo waren de bewoners van 
het sociaal woonproject in het voorjaar van 2012 
niet eens op de hoogte van het feit dat er concrete 
plannen waren voor de zone.55 Dit geldt ook voor de 
meeste bewoners van FCC, waar inspraak verloopt 
via het bewonerscomité, dat bijna uitsluitend uit 
recreanten bestaat. Het aanvoelen is alvast dat het 
bewonerscomité niet de mening van het gros van de 
bewoners vertolkt en doorgeeft aan de bevoegde 
instanties en de bewoners onvoldoende informeert. 

UITVOERING 

Het project Solarium werd vergund via een steden-
bouwkundige vergunning voor het volledige terrein. 
De stedenbouwkundige vergunning werd toegekend 
in het voorjaar van 2008.56  Na goedkeuring van het 
dossier door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
kon het dossier aanbesteed worden.57 

Voor de werken van start konden gaan, was een 
archeologisch vooronderzoek vereist aan het terrein 
bij de Baarbeek. Dat was een voorwaarde opgelegd 
in de bouwvergunning. 

https://worden.57
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58. Verslag interview Reinhout Magosse, Provin-
cie Vlaams Brabant met K.Janssens van Providentia 

59. Ervaring VMSW op basis van verslagen en dos-
sierverloop en gesprek met architect H. Bogaerts 

60. verkregen op 20 maart 2011 
http://www.zemst.be 

Eens het dossier technisch en administratief in orde, 
kon Providentia de gunningsprocedure opstarten, 
conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
De start van de werken werd uitgesteld omdat de 
ontsluiting van het terrein door de gemeente nog 
gerealiseerd moest worden.58 Uiteindelijk werd een 
aannemer aangesteld in augustus 2009 en gingen 
de werken van start in februari 2010. 

De werf liep vlot naar ieders tevredenheid. Deson-
danks liep het project tijdens de uitvoering van de 
werken nog aanzienlijke vertraging op. De VMM 
gaf enkel groen licht aan het project als de negen 
woningen die voorzien waren langs de Baarbeek 
werden geschrapt om het onderhoud van de beek 
mogelijk te maken. De architect was niet op de 
hoogte en de oevers van de Baarbeek waren 
reeds opgehoogd voor de bouw van de woningen, 
toen na controle de werken werden stilgelegd. Als 
oplossing werden er keermuren aangelegd (bin-
nen het dossier infrastructuur). Er werd verder 
gewerkt aan de woningen buiten deze zone; de 
bouw van de negen woningen langs de Baarbeek 
kon pas later worden opgestart. De termijn voor 
de uitvoering was voorzien op één jaar, maar 
werd door deze problemen en door weerverlet 
verdubbeld.59 

De infrastructuurwerken hadden plaats in het 
voorjaar 2011. Tegelijk met de werken op Sola-
rium werd, in samenwerking met de eigenaar, 
ook de riolering en het wegennet aangelegd op 
de naburige wooncamping FCC. In de betrokken 
straten werd de riolering in gescheiden stelsel - 
afvalwater en regenwater - aangelegd, waarbij 
het regenwater werd gebufferd in ondergrondse 
infltratiebekkens en het overstort afgevoerd naar 
de Baarbeek. De rijwegen werden heringericht 
naar de normen van een gewone woonstraat met 
gemengd verkeer.  De nutsmaatschappijen deden 
aanpassingswerken aan de leidingen voor water, 
elektriciteit, gas, telefoon...60  Net zoals bij de 
bouw van de woningen, moesten de nutsleidin-
gen en infrastructuurwerken in het deel langs de 
Baarbeek, in twee fasen worden uitgevoerd door 
de aanleg van de keerprofelen aan de Baarbeek. 
Doordat de infrastructuurwerken op het private 
deel FCC zo lang op zich hadden laten wachten, 
konden de bewoners van FCC gedurende al die 
jaren (1998-2011) in principe geen vergunnings-
plichtige werken uitvoeren aan hun woning of 
een nieuwe woning bouwen, vermits het verkrij-
gen van een stedenbouwkundige vergunning voor 

bouw of renovatie enkel mogelijk is indien de wo-
ning gelegen is langs een volledig uitgeruste weg. 
De Solariumhuisjes werden opgeleverd in decem-
ber 2011. Het privatief deel buiten de woningen 
- tuintjes, terrassen, omheiningen - was toen nog 
niet aangelegd. De oplevering van de woningen 
werd versneld omdat de bewoners op 1 januari 
2012 op straat stonden; de campings Baarbeek en 
Berkenhof werden gesloten (zie verder). 

De klinkerwerken van de hoofdstraten en zijstraten 
evenals de privépaadjes en de parkings werden 
pas in het voorjaar van 2012 uitgevoerd (zie foto’s 
p. 38-39). Aansluitend voorziet de aannemer in de 
aanleg van de groenvoorzieningen, afsluitingen en 
straatmeubilair. Het was de betrachting om de werk-
zaamheden in de loop van mei 2012 te beëindigen. 

BETAALBAARHEID 

De kostprijs is een niet te verwaarlozen onderdeel 
in de evaluatie van elk woonproject. Welk prijs-
kaartje hangt er aan de realisatie van dit afwij-
kende woonconcept? Heeft het kleinschalige in de 
bouwvoorschriften een impact op de betaalbaar-
heid van de woningen? Hoe vertaalt het concept 
van vrijstaand of beperkt gekoppeld bouwen en 
het vrijwaren van groen verspreid over het terrein 
zich in de prijs? Sceptici wijzen op de mogelijk-
heden om met respect voor de open ruimte en in 
combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen 
hogere densiteiten te realiseren aan een lagere pro-
jectprijs. Met het project Solarium beschikken we 
over een eerste referentie van de kostprijs van een 
sociaal woonproject met minimale woningen qua 
woonoppervlakte in een setting verwant aan het 
campingwonen. We maken onderscheid tussen de 
bouwkosten van de woningen enerzijds en de kost-
prijs van het volledige project anderzijds. Daarnaast 
geven we ook een beeld van de huurprijs. 

De bouwkosten van de woningen 

Omdat het een sociaal woonproject betreft, volgt 
de VMSW het element kostprijsbeheersing op van 
bij de start. De Vlaamse HuisvestingsMaatschappij 
(nu de VMSW) dacht in 1996 een referentiesysteem 
uit van oppervlaktenormen en maximumprijzen om 
het prijsniveau van de sociale woonprojecten beter 
te beheersen. Op basis van enkele concrete project-
gegevens wordt het geraamde bedrag en in latere 
fase het bestelbedrag van elk project getoetst aan 

36 
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61. Er is een minpost voor de post rioleringswer-
ken en een zware meerkosten voor schilderwerken 

die bijbesteld werden; ook aanpassingen van de 
nutsleidingen (twee sleuven i.p.v. één) brachten 

meerkosten. 

een maximum kostprijssimulatie, of wat het project 
maximaal zou mogen kosten. De kostprijsbereke-
ning houdt bij een nieuwbouwproject van huurwo-
ningen rekening met: 
˜ de woningcategorie (hier “eengezinswo-
ning”, type “bungalow”); 
˜ het aantal slaapkamers en aantal perso-
nen (hier type 1/2); 
˜ het aantal wooneenheden met dezelfde 
parameters (24 halfopen, 2 gesloten en 6 open); 
˜ de gemeten woonoppervlakte (dat voor de 
berekening wordt afgetopt tot aan een woonop-
pervlakte-plafond; oppervlaktes boven dat pla-
fond worden niet in rekening gebracht); 
˜ m² surplus voor de trap en voor bergruimte. 

De referentiekostprijs per m² varieert in functie 
van het woningtype en wordt vermenigvuldigd 
met de gemeten woonoppervlakte (of met het 
plafond indien de gemeten woonoppervlakte 
het plafond overschrijdt) en het aantal woon-
eenheden. De referentiekostprijs is hoger voor de 
kleinere woningtypes en bevat alle noodzakelijke 
bouwwerken m.i.v. afwerking, cv, sanitair ...  
Bij dit bedrag worden eventuele surplussen bijgeteld: 
˜ de zgn. ‘diversen’: dit is een selectie van mo-
gelijke bijkomende kosten waarvoor een forfai-
taire prijs werd vastgelegd. In dit project werd een 
forfaitaire kostprijs opgegeven voor 32 regenwa-
terputten. Deze post geldt enkel voor putten van 
minimaal 5000 l met een systeem van regenwa-
tergebruik en minstens twee tappunten, zoals hier 
ook het geval; 
˜ het supplement dat ook hier werd toegekend 
voor kleine woninggroepen om tegemoet te ko-
men aan de vaste kosten voor kleinere bouw-
plaatsen. 
Alle bedragen worden geïndexeerd op basis van 
een indexcoëffciënt die specifek is voor de sec-
tor en op regelmatige basis wordt aangepast. De 
kostprijsberekening is een bedrag zonder btw en 
zonder de honoraria. Als bijlage vindt u de simu-
latietabel die op 3 maart 2010 is opgemaakt voor 
het project Solarium (bijlage 1). In de volgende 

tabel ziet u de maximumkostprijs van de VMSW, 
het bestelbedrag en de reële bouwkosten bij op-
levering eind 2011, bedragen zonder btw (6%). 

In de tabel zien we dat het bestelbedrag het gesi-
muleerde maximumbedrag met 8%  overschrijdt. 
Bij de eindafrekening, na de verrekening van de 
min- en meerkosten, ligt de reële bouwkostprijs 
van de Solariumwoningen 12% hoger dan de 
gesimuleerde maximumkostprijs.61 In de eindafre-
kening is de maandelijkse loon- en materiaalher-
ziening voor december 2011 verrekend. Het zou 
correcter zijn de reële bouwkosten te vergelijken 
met de VMSW maximumkostprijs aan de index op 
datzelfde moment (106% i.p.v. 105%) zodat re-
kening gehouden wordt met de prijsstijgingen die 
intussen plaatsvonden. Het reële verschil tussen 
gesimuleerde en reële bouwkostprijs voor de wo-
ningen is kleiner dan 12%. Als de reële bouwkost-
prijs minder dan 15% hoger ligt dan de maximum-
kostprijs van de VMSW dan valt deze binnen de 
aanvaardbare marge voor de VMSW. We kunnen 
dan ook besluiten dat het sociaal woonproject 
qua bouwkosten niet wezenlijk duurder is dan de 
doorsnee bouwkosten voor dit type van woning. 
In het ontwerp van de woningen werden, in ver-
gelijking met de doorsnee sociale woning, enkele 
keuzes gemaakt die de rekening hebben aan-
gedikt, maar staan voor een kwalitatieve meer-
waarde. Vooreerst is er de mezzanine die niet als 
een ‘extra’ wordt erkend in de ontwerpen van de 
VMSW. De meerwaarde is groot voor het woon-
comfort van de bewoners (zie verder), maar wordt 
desondanks niet als extra kamer doorgerekend. 
De meerkosten van de vloerverwarming staan 
voor extra nuttige woonoppervlakte, wat in zeer 
kleine woningen (zie boven) betekenisvol is. In 
de kostprijssimulatie heeft het ruimteverlies door 
radiatoren geen impact op de berekende woon-
oppervlakte, de extra ruimte die ontstaat doordat 
er geen radiatoren zijn ook niet. Verder verwijzen 
we naar de energiebesparende maatregelen die 
de kostprijs verhogen - regenwaterrecuperatie, 
vloerverwarming en permanente ventilatie met 

Maximum, bestelde en reële bouwkosten woongelegenheden Solarium en conformiteit 

bedrag in EURO conformiteit 

maximumprijs VMSW d.d. 03.03.2010 (excl. btw) index 1,05 2 454487,20 100% 

bestelbedrag (excl. btw) 2 648 238 108% 

reële bouwkosten (exl. btw) 2 862 459 112% 
Bron: Providentia, overzicht simulatiegegevens 03.03.2010 aangevuld met de reële bouwkosten december 2011. 
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62. Van den Bosch K. (2010), Wie betaalt 
de open ruimte, CSB-berichten februari 01, UA/ 

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. 

63.De gemeenteraad van Zemst keurde de on-
derhandse overeenkomst goed voor de verkoop 
tegen een geraamd totaal bedrag van 541 364 

euro. Raadsbesluiten gemeenteraadszitting 
Zemst d.d. 13-09-2007 

64. Brief van het departement Ruimtelijke 
Ordening, Afdeling Woonbeleid en Ruimtelijk 

Erfgoed d.d. 16.05.2008 aan Providentia m.b.t. 
de uitbetaling van de subsidie. 

Subsidie= aankoopbedrag lot A in 2003 - (opp 
in m² X 50EUR/m²)= bedrag X70% 

warmterecuperatie - maar de water- en energie-
factuur laten dalen. 

De keuze om toch een aantal woningen vrijstaand 
te bouwen (zoals op de campings) had een meer-
prijs (zie verder), maar was belangrijk voor de be-
woners en beeldbepalend voor de site. 
Tot slot viel qua materiaalkeuze het industriële 
dak eerder duur uit, al stelt de architect dat dit 
niet noodzakelijkerwijs zo moet zijn, maar samen-
hangt met de uitvoerder (onderaannemer). 

Totaalkostprijs van het 
woonproject voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij 

Op 1 december 2011 werden de verschillende kost-
prijselementen van het project aan de raad van 
Bestuur van Providentia voorgelegd (zie tabel). Dit 
zijn enkel de kosten voor de rekening van de bouw-
maatschappij, dus na aftrek van de verwervings- en 
infrastructuursubsidie van de Vlaamse overheid. 

Naast de bouwkosten van de woningen was de 
grondverwerving voor de bouwmaatschappij de 
zwaarste kostprijs. De gemeente had de grond 
reeds begin jaren negentig aangekocht voor een 
woonproject t.v.v. de permanente campingbewo-
ners van Zemst. De omzetting van recreatie- naar 
woongebied betekende een belangrijke waardever-
meerdering van de grond. Daarnaast was er ook de 
algemene stijging van de bouwgrondprijs die sinds 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) een 
grote vaart nam. Zo blijkt uit de statistieken van de 
verkoopprijzen dat de bouwgrond in 2008 - na cor-
rectie voor de algemene stijging van de consump-
tieprijzen - meer dan drie keer zo duur als in 1996.62 

Kostprijselementen (m.i.v. 6% btw) 

De gemeente verkocht de grond uiteindelijk pas in 
2007, vóór de gunningsprocedure van de bouw 
van de woningen.63 In de tabel hiernaast ziet u de 
grondprijsstijging per m² (niet-geïndexeerd) van de 
drie loten die samen het terrein voor het woonpro-
ject vormen, zoals geschat in 2002, 2003 en 2007 
bij verkoop. De grond werd verkocht zonder het 
wegennet, bufferstrook, groen- en valleizone, om-
dat deze later kosteloos dienden overgedragen te 
worden aan de gemeente. 

De uitgestelde start van het project had niet enkel f-
nanciële gevolgen door de snel stijgende grondprijs, 
maar ook doordat de verwervingssubsidie geba-
seerd werd op de schatting van 2003. De ministeri-
ele beslissing m.b.t. de erkenning van het project als 
vatbaar voor programmatie d.d. 11.03.2004 was ge-
baseerd op dit schattingsverslag voor de vaststelling 
van de waarde van het perceel grond.  Enkel lot A 
kwam toen voor subsidiëring in aanmerking omdat 
de theoretische grondprijs van loten B en C niet over-
schreden werd waardoor de verwerving ervan niet 
voor subsidie in aanmerking kwam. Eens vastgesteld 
door de minister, bleek er geen mogelijkheid om de 
waarde ervan nog te herzien. De subsidie voor de 
verwerving van de grond bleef beperkt tot 3 111,42 
EUR64, een fractie van de reële prijs. 

De omgevingswerken, de private buitenruimte 
- aanleg van tuin, terras en afsluiting - waren in 
het project Solarium met kleine woningen, die 
elk over vrij veel buitenruimte beschikten, een 
kost van gemiddeld 4 660 EUR per woning, of bij 
benadering 4% in de kosten van de gemiddelde 
Solariumwoning. In de kostensimulatie van de 
VMSW zijn omgevingswerken zoals toegangspa-
den, gras, beplanting, tuinafsluiting standaard 
inbegrepen in de maximumprijs op projectniveau. 

Kostprijs 

Grondwaarde (min subsidie Vlaams Gewest) 529.812,53 

Bouwkosten 3.034.836,48 

Honoraria 138.933,70 

Aansluiting nutsleidingen 71.027,07 

Diverse kosten 4.807,64 

Omgevingswerken (tuinen, terrassen, afsluitingen) 149.144,25 

Archeologisch onderzoek 1.289,27 

Intercalcaire intresten + toezichtkosten (NFS1) 13.915,16 

Totaal 3.943.766,10 
Bron: uittreksel uit het verslag aan de raad van bestuur Providentia,1 december 2011 
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VAN PLAN TOT WOONPROJECT 4 

Oppervlakte en grondprijs per m² voor het terrein Solarium  bij schatting 2002, 2003 en 2007 

prijs in EUR/m² 

perceel A 

perceel B 

perceel C 

perceel C 
Bron: schattingsverslagen 

De kosten van de omgevingsaanleg (tuintje, om-
heining ...) zouden gedrukt kunnen worden door 
bijvoorbeeld het private deel van de omgevings-
aanleg aan de huurder over te laten, eventueel 
met een systeem van samenaankoop of ter be-
schikking stellen van plantgoed. Campingbewo-
ners zijn het gewoon om zelf de handen uit de 
mouwen te steken en het geeft hen de vrijheid 
om een persoonlijke invulling te geven. Er kan 
een contract opgemaakt worden met de afspra-
ken hieromtrent. Verschillende opties zijn moge-
lijk: ofwel mogen de aanpassingen blijven op het 
moment dat men de huurwoning verlaat zonder 
fnanciële gevolgen ofwel moet men de woning 
alsnog in de oorspronkelijke staat ‘herstellen’. 

De nivellering van het terrein naast de Baarbeek, 
de kosten van het archeologisch onderzoek... wa-
ren onvoorziene kostenposten. 

De bouwkostprijs werd, met een eerste ontwerp 
en projectnummer die dateert van in 1999, inge-
diend onder het fnancieringssysteem voor de so-
ciale huisvesting NFS1. Op 1 januari 2008 was een 
nieuw aangepast fnancieringssysteem - het NFS2 -
van kracht. Het nieuwe fnancieringssysteem voor-
ziet een renteloze lening met een afossingstermijn 
van 33 jaar, af te sluiten bij de VMSW. De NFS2-
lening wordt begrensd tot een bepaald plafond, de 
NFS2-norm (cf. tabel maximum kosten VMSW). De 

oppervlakte (are, ca) 27.03.2002 20.03.2003 2007 

sectie A nr. 100/b/17 4,29 9,92 69,41 140 

sectie A nr. 100/p/10 63,11 12,4 19,83 

sectie A nr. 100/a/16 25,53 17,36 25 

sectie A nr. 100/b/17 12,2 17,36 25 

uitgaven boven dat plafond dienen door de shm’s 
gefnancierd te worden met eigen middelen of via 
een marktconform krediet van de VMSW. Het pro-
ject Solarium werd gef nancierd binnen dit NFS2. 

Markthuurwaarde en huurprijs 

Voor elke woning in het sociaal huurpatrimonium 
wordt een marktwaarde vastgesteld, dit is de huur-
waarde van de woning bij een marktconforme ver-
huring. Dit is tevens de maximumhuurprijs. In de 
volgende tabel vindt u de kostprijselementen en de 
marktwaarde, minimum huurprijs en patrimonium-
korting zoals voorgelegd aan en goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur van Providentia. 

Het project Solarium was ontworpen voor een 
doelgroep met een zeer klein budget (cf. profel 
permanente campingbewoners). Men vreesde bij 
aanvang dat de huurprijs voor de campingbewo-
ners te hoog zou liggen. De huurprijsberekening 
onderging in 2008 met het nieuwe Kaderbesluit 
Sociale Huur echter belangrijke wijzigingen en werd 
meer dan voorheen inkomengerelateerd. De mini-
mumhuurprijs die aan de laagste inkomens voor de 
Solariumwoningen wordt aangerekend valt tussen 
208 en 222 EUR. 

Marktwaarde, reële huurprijs en patrimoniumkorting, Solarium 

aantal 
kostprijs in EUR/ 

wooneenheid 
marktwaarde  
(EUR/maand) 

minimum huurprijs 
(EUR/maand) 

patrimoniumkorting 
(EUR/maand) 

6 131 590 650 222 0 

23 122 109 625 215 8 

3 111 806 600 208 17 

32 Bron: uittreksel uit het verslag aan de Raad van bestuur van Providentia, 1 december 2011 

Open 

Halfopen 

Gesloten 

Totaal 
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TOEWIJZING MET VOORRANG VOOR DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 5 

TOEWIJZING MET VOORRANG VOOR 
DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 5
Wie recht heeft op een sociale woning, is bepaald in de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden in het Kaderbesluit Sociale 
huur (KSH);65 ook aan wie van de  kandidaat-huurders de sociale woning wordt toegewezen, wordt in het KSH geregeld. Tot 
op zeker hoogte kan de shm, via de invulling van de rationele bezetting, en de gemeente na overleg met de lokale woon- en 
welzijnsactoren via het lokaal toewijzingsreglement, de toewijzing modelleren. 

65. BVR van12.10.2007 tot reglementering van het 
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de 

Vlaamse Wooncode 

66. Kaderbesluit Sociale Huur ; Besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 

DE RATIONELE BEZETTING 

Om te bepalen bij wie van alle kandidaat-huurders 
een sociale woning terechtkomt, is het eerste cri-
terium de rationele bezetting; daarna pas volgen 
de andere toewijzings- en voorrangsregels. De 
rationele bezetting geeft weer hoeveel bewoners 
en in welke huishoudsamenstelling in aanmerking 
komen voor de woning. Elke shm kan dit vrij be-
palen en legt dit vast in het intern huurreglement. 
Lang niet alle shm’s stemmen de rationele bezet-
ting af op het aantal personen voor wie gebouwd 
werd, wat af te leiden is uit het bouwtype zoals 
goedgekeurd door de VMSW ( type X/X: X aantal 
slaapkamers voor X aantal personen). Veel shm’s 
leggen de rationele bezetting vast op basis van 
het aantal slaapkamers in de woning. In dat geval 
- en zo ook bij Providentia - maakt de goedkeu-
ring type 1/1 (één slaapkamer, één bewoner) of 
type 1/2 (één slaapkamer, twee bewoners) geen 
verschil voor welk huishouden, van welke omvang 
en samenstelling, in de woning wordt toegelaten. 
De woningen op Solarium werden aanvankelijk op-
genomen op de lijst van woningen met één slaap-
kamer. In navolging van het intern huurreglement 
van Providentia worden eenslaapkamerwoningen 
toegewezen aan alleenstaanden of gezinnen zon-
der kinderen. Op Solarium kunnen bijgevolg geen 
huishoudens met kinderen terecht. Op het ogen-
blik van de toewijzing van de nieuwe woningen 
werd door de toezichthouder een tijdelijke uitzon-
dering toegestaan, in afwachting van een mutatie 
naar een ruimere woning. Het ging om een man 
met twee zonen in een co-ouderschapregeling die 
op de camping Berkenhof woonde en na ontrui-
ming zonder woning kwam te zitten.  De Solari-
umwoningen beschikken met de mezzanine over 
een extra (slaap)ruimte, de  woningen liggen in 
een groene omgeving, die verkeersarm is (enkel 
bewonersverkeer), sociale controle vanwege de 

medebewoners en, eens de voorziene recreatie-
zone gerealiseerd is, een aantal extra ontspan-
ningsmogelijkheden. De locatie, in de nabijheid 
van het BLOSO-domein van Hofstade, met strand, 
bos en zwemvijvers, is aantrekkelijk voor kinderen 
en jongeren. Voor bijvoorbeeld een alleenstaande 
met tweewekelijks bezoekrecht van een kind of 
alleenstaande met een jong kind of oudere bewo-
ners met kleinkinderen is dit een meerwaarde. 

In maart 2012 besliste Providentia om de moge-
lijkheid om de woning met een kind te betrekken 
formeel te vooorzien door de Solariumhuisjes 
op te nemen op de lijst van woningen met twee 
slaapkamers onder de noemer ‘1 slaapkamer + 
mezzanine’. Op basis van die lijst geven de kandi-
daat-huurders de locatie en sociale woningen van 
hun keuze aan, wat bepalend is voor de woningen 
die ze aangeboden zullen krijgen. Door de Sola-
riumwoningen aan de tweeslaapkamerwoningen 
toe te voegen, kunnen ze nu ook toegewezen 
worden aan bijvoorbeeld een alleenstaande ouder 
of (echt)paar met een kind. 

TOEWIJZING AAN DE PERMANENTE 
BEWONERS VAN DE CAMPINGS 

Voorrangsregeling voor de permanente 
campingbewoners in de sociale 
huurwetgeving 

Het sociaal woonproject Solarium werd uitge-
dacht nog voor het nieuwe Kaderbesluit Sociale 
Huur (KSH) van kracht werd in 2008.66 De opzet 
bij aanvang van het project, was om de camping-
bewoners met voorrang te laten instromen in de 
Solariumwoningen op basis van de toen geldende 
voorrangsregel voor permanente campingbewo-
ners die vóór 2001 hun hoofdverblijf hadden op 
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TOEWIJZING MET VOORRANG VOOR DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 5 

de camping. Ervan uitgaand dat de problematiek 
van het permanent wonen op campings na 1 ja-
nuari 2006, opgelost zou zijn, heeft de wetgever 
die voorrangsregel in het KSH niet overgenomen. 

Het KSH voorziet nog wel in de mogelijkheid om 
in te spelen op lokale woonnoden en behoeften 
door voorrang toe te kennen aan een specifeke 
doelgroep (KSH, art.26). Hiertoe moet de ge-
meente (of het intergemeentelijk samenwer-
kingsverband) in overleg met de lokale woon- en 
welzijnsactoren een lokaal toewijzingsreglement 
opmaken met bijbehorend doelgroepenplan. In 
zo’n lokaal toewijzingsreglement worden, binnen 
de globale doelgroep van de sociale huisvesting, 
een of meerdere doelgroepen afgebakend die 
specifeke problemen ondervinden om een aan-
gepaste en betaalbare woning te vinden op de 
lokale woningmarkt. 

Het doelgroepenplan moet voor elke doelgroep 
minstens de volgende elementen bevatten (art.28 
§2): 
1- een beschrijving van de doelgroep; 
2- de specifeke problemen die deze doelgroep 
ondervindt om een aangepaste en betaalbare wo-
ning te vinden; 
3- indien voorhanden: cijfergegevens over het 
aantal kandidaat-huurders die behoren tot de 
doelgroep; 
4- de fankerende maatregelen die ten behoeve 
van de doelgroep worden genomen door de 
lokale besturen en de lokale welzijnsactoren. 

Kandidaat-huurders uit de doelgroep waarvan de 
huishoudsamenstelling beantwoordt aan de rati-
onele bezetting van de woning, krijgen voorrang 
voor een sociale woning in de gemeente(n) waar-
van sprake of in het in het lokaal toewijzingsregle-
ment aangewezen gebied. 
Eens het toewijzingsreglement door de minister is 
goedgekeurd, integreert de sociale huisvestings-
maatschappij de bepalingen van het goedge-
keurde toewijzingsreglement in het intern huur-
reglement en bezorgt de shm een kopie aan de 
toezichthouder. 

Een lokaal toewijzingsreglement voor 
permanente campingbewoners 

Om de campingbewoners van de Zemstse campings 
toch nog met voorrang in de Solariumwoningen te 

laten instromen, nam de gemeente Zemst het ini-
tiatief om een lokaal toewijzingsreglement op te 
stellen met bijbehorend doelgroepenplan. Dit is 
het eerste en bij het ter perse gaan van dit rapport 
enige lokaal toewijzingsreglement dat in Vlaande-
ren werd opgemaakt ten voordele van de doel-
groep van permanente campingbewoners. 

De woningen op Solarium waren bedoeld voor 
de bewoners die eind 1998 permanent woonden 
op de campings Baarbeek, Berkenhof en Zomer-
rust en geherhuisvest moesten worden. Ook op 
Felix Cottage club bleef er een zone bestemd voor 
recreatief wonen; bewoners die hier permanent 
woonden moesten eveneens in het sociaal woon-
project terecht kunnen. Zomerrust was intussen 
al jaren gesloten en ontruimd. Op de camping 
Berkenhof waren de oorspronkelijke campingbe-
woners samen gehuisvest die in 1998 reeds op 
Baarbeek-Berkenhof woonden (zie foto’s hier-
naast). Die oorspronkelijke groep is met verloop 
van de jaren kleiner geworden maar tegelijkertijd 
namen nieuwe bewoners hun intrek. 
In het lokaal toewijzingsreglement is ervoor ge-
kozen om zowel de groep van oorspronkelijke 
bewoners voor wie het project was opgezet als 
de intussen ingestroomde bewoners voorrang te 
verlenen op Solarium. Hiermee verruimde de ge-
meente de oorspronkelijke doelgroep van de origi-
nele   campingbewoners van 01.01.1998 en werd 
een oplossing geboden aan álle campingbewo-
ners die voldeden aan de toegangsvoorwaarden 
voor een sociale huurwoning en aan de rationele 
bezetting. 

De voorrang in het lokaal toewijzingsreglement 
voor Solarium gaat naar de kandidaat-huurders 
die aan de rationele bezetting beantwoorden en 
die: 
˜ “op het ogenblik van inschrijving bij Providen-

tia permanent op de campings Baarbeek of Ber-

kenhof die gesloten worden in december 2011 

of in het gedeelte van de Felix Cottage Club 

waar niet langer permanent gewoond mag 

worden, verbleven”; 

˜ op het ogenblik van inschrijving bij Providentia 
permanent op een camping in de gemeente Zemst 
verbleven, die gesloten wordt. 

Het lokaal toewijzingsreglement werd op 17 au-
gustus 2011 door de minister goedgekeurd, mits 
voldaan werd aan een bijkomende voorwaarde. 
Huishoudens die tot die doelgroep behoren maar 
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Camping Baarbeek (2004) 

Camping Berkenhof 2004 

Camping Berkenhof  (2004) 
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TOEWIJZING MET VOORRANG VOOR DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 5 

voor wie de woningen op Solarium te klein zijn, 
moeten met voorrang elders een sociale woning 
toegewezen krijgen die aangepast is aan de ge-
zinssamenstelling. 

Kandidaat-huurders die tot de gedefnieerde doel-
groep behoren genieten absolute voorrang, daar-
na pas zijn de andere voorrangsregels van toepas-
sing zoals de eventuele lokale binding, plaats op 
de wachtlijst. De gemeente Zemst beschikt ook 
over een toewijzingsreglement op basis van lokale 
binding. Lokale binding is een optionele voor-
rangsregel en wordt toegepast na de absolute 
voorrang voor de campingbewoners. 

De bewoners van FCC die in het gedeelte wonen 
waar nu permanent gewoond mag worden, krij-
gen geen voorrang op basis van het lokaal toe-
wijzingsreglement. Het was nochtans een goede 
zaak geweest om de bewoners, die in een slechte 
woonconstructie wonen op FCC en niet de mid-
delen en de kracht hebben om er een kwaliteits-
volle woning te realiseren - en zo zijn er wel wat 
- óók met voorrang in de Solariumwoningen toe 
te laten. Ze hadden in dezelfde woonomgeving 
kunnen blijven, aangezien Solarium naast de 
wooncamping FCC gelegen is. Misschien kwam 
een aantal onder hen in aanmerking op basis 
van andere voorrangsregels (bv. leeftijd en on-
aangepaste woning; onbewoonbaar verklaarde 
woning). 

Een aantal bewoners van FCC getuigde over de 
slechte kwaliteit van hun woonconstructie en de 
wens om iets degelijks te kunnen huren (zie foto 
hiernaast). Sommigen werkten zichzelf in de nes-
ten door veel te veel te betalen voor een woon-
constructie van zeer slecht kwaliteit (bijvoorbeeld 
35.000 EUR) en hiervoor een persoonlijke lening 
aangingen. Het is nu reeds duidelijk dat sommige 
woonconstructies de looptijd van de lening niet 
zullen overleven. 

Voorts is er ook wat te zeggen voor een regionale 
voorrang die ten goede komt aan de campingbe-
woners uit de ruimere regio. 
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Bewoners van wooncamping Felix Cottage Club (2012) 
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DE HERHUISVESTING VAN DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 6 

DE HERHUISVESTING 
VAN DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 6
De omvorming van de camping FCC en van het gebied Solarium naar recreatieve woonzone bood voldoende woongelegenheid 
om te voldoen aan de herhuisvestingsnood van alle permanente campingbewoners in Zemst zoals geregistreerd anno 1998. 
De campings Baarbeek, Berkenhof en Zomerrust bleven daarom hun toeristisch recreatieve bestemming behouden. Ook een 
deeltje van FCC, meer bepaald twee zones aansluitend op de ontspanningszone, bleef recreatief qua bestemming. Alle bewo-
ners die er al sinds 1 januari 2001 hun hoofdverblijfplaats hadden, mochten wettelijk gezien op de vergunde campings blijven 
tot hen ‘een passende woning werd aangeboden’ (cf. juridische context). 
Bij de opmaak van het ‘gemeentelijk begeleidingsplan permanente campingbewoners’ eind 1998, ging de gemeente Zemst 
ervan uit dat de campingbewoners ten laatste in 2006 geherhuisvest zouden zijn. Voor veel bewoners kwam de oplevering van 
de Solariumwoningen eind 2011 te laat. 
In wat volgt kunt u lezen hoe het de campingbewoners verging in de periode tussen de belofte van herhuisvesting op Solarium 
en de toewijzing van de woningen. Vervolgens bekijken we het doelgroepbereik van het woonproject.  We geven weer hoe de 
herhuisvesting verliep en op welke ondersteuning de bewoners konden rekenen. We sluiten dit onderdeel af met het oordeel 
van de camping- en andere bewoners over hun nieuwe woon- en leefsituatie. 

67. RISO Vlaams-Brabant , jaarverslagen 2002 
t.e.m. 2004 en Matthieu, E., Waelbers, I. (2005). 

Campingwonen: marginale woonvorm of wooncul-
tuur?, in: De Decker, P., Goossens, L. & Pannecoucke, 
I., Wonen aan de onderkant. Antwerpen: Garant, p. 

217-246.. 

WOONSITUATIE IN AFWACHTING VAN DE 
TOEWIJZING (1998-2011) 

De campingbewoners die dat wensten en aan de 
voorwaarden voldeden, werden in 1998 inge-
schreven bij Providentia als kandidaat-huurder. 
Ze bleven op de campings wonen tot het sociaal 
woonproject klaar zou zijn. Een voorwaarde voor 
het gedogen van die verdere permanente bewo-
ning  was dat voldaan zou zijn aan alle kwali-
teits- en veiligheidsvoorwaarden uit het kampeer-
decreet  (cf. juridische context). Enkel camping 
Baarbeek bleef vergund als recreatieve camping, 
en ontving in de jaren voor de toewijzing van de 
Solariumwoningen nog enkele recreanten. Het 
deel op FCC dat haar recreatieve bestemming be-
hield, werd zoals het grootste deel van de woon-
camping, permanent bewoond. 

Het ontwerpwoonbegeleidingsplan voorzag in de 
expliciete ondersteuning van de bewoners van-
uit het opbouwwerk. De aanpak werd concreet 
uitgewerkt wat betreft 1999-2001; daarna werd 
de opvolging van de Zemstse camping beetje bij 
beetje afgebouwd en de bewoners bleken in de 
praktijk, grotendeels aan hun lot overgelaten en 
aan de goodwill van de uitbaters. 

RISO Vlaams-Brabant verhaalt in opeenvolgende 
jaarverslagen67 hoe de woonkwaliteit doorheen 
de jaren van woononzekerheid stelselmatig af-

nam, met een sterke visuele verloedering tot ge-
volg. Niet enkel campingeigenaars staakten alle 
initiatieven ter verbetering van de camping, ook 
de bewoners investeerden niet meer in de verbe-
tering van hun woonconstructies. Woonwagens 
en chalets die tot op de draad versleten waren, 
werden niet vervangen. We lezen in de jaarversla-
gen hoe de campings beetje bij beetje leegliepen. 
De achteruitgang van de leefomstandigheden 
dreef vooral de sterkere bewoners naar de re-
guliere woningmarkt of naar ‘betere’ campings. 
Soms werden vrijgekomen percelen overgenomen 
en verlaten woonconstructies voor een prikje ver-
kocht. Ze trokken bewoners aan in acute woon-
nood op zoek naar een zeer goedkoop woonalter-
natief. Omdat de woonsituatie onzeker en tijdelijk 
was, brokkelde het sociale netwerk op deze ter-
reinen stelselmatig af. De verminderde sociale 
controle gaf plunderaars, sluikstorters en andere 
ongewenste bezoekers vrij spel. Omdat de cam-
ping ontruimd zou worden en de nieuwkomers op 
de valreep nog geld in het laatje brachten, grepen 
de uitbaters niet in bij toestanden die de leefbaar-
heid in het gedrang brachten. 

Dit alles maakte het leven op de camping jaar na 
jaar harder voor de bewoners, zeker voor de per-
manente bewoners van het eerste uur die dertien 
lange jaren op de camping verbleven vóór ze op 
Solarium hun intrek konden nemen. 
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68. Interviews afgenomen van de voormalige 
campingbewoners en enkele andere bewoners 

eind maart en begin april 2012, door de 
opbouwwerker van het eerste uur (RISO Vlaams-
brabant) en iemand van de dienst wonen van de 

Provincie Vlaams-Brabant. 

69. RISO Vlaams-Brabant , jaarverslag 2002, p. 7 
en jaarverslag 2003, p.12. 

Hieronder geven we de situatie weer op de vier 
campings. De beginsituatie kennen we uit het 
ontwerp-woonbegeleidingsplan van eind 1998. 
Hoe het de campings verder verging in afwachting 
van de herhuisvesting maken we op uit de jaar-
verslagen van het RISO. Hoe de leef- en woonom-
standigheden waren de voorgaande jaren, vertel-
den de bewoners die geïnterviewd werden enkele 
maanden nadat ze hun intrek hadden genomen in 
de Solariumhuisjes.68 

Zomerrust 

Reeds van bij de opmaak van het begeleidings-
plan campingbewoners in december 1998 gaven 
de eigenaars van Zomerrust aan dat ze de verdere 
uitbating van de camping niet meer zagen zitten. 
Er werden dan ook geen aanpassingen uitgevoerd 
om zich in de regel te stellen met de voorwaarden 
uit het kampeerdecreet op het vlak van milieu, 
brandveiligheid en hygiëne. Voor de bewoners 
was de toekomst zeer onzeker. In 2002 werd een 
verkavelingvergunning verleend; het terrein zou 
omgevormd worden tot een weekendverblijven-
park. De zeven resterende bewoners kregen hun 
opzeg. De opbouwwerkers van het RISO stelden 
vast dat de campingbewoners zonder ondersteu-
ning hun weg moeilijk vinden in het (sociaal) 
woonaanbod. In hun jaarverslag 2003 stellen ze 
verder: 
“In geen geval was de herhuisvesting een posi-

tieve keuze van de bewoners. Omwille van het 

sociaal netwerk bleven zij op de camping en zijn 

ze ondanks de erbarmelijke woonomstandig-

heden toch gebleven tot de ultieme noodzaak 

of druk hen dwong om te vertrekken. In Zemst 

zien de bewoners de herhuisvesting als een tij-

delijke oplossing en hopen ze nog te kunnen 

terugkeren naar het project Solarium.” 69 

De campingbewoners verdwenen met de noor-
derzon, op één uitzondering na gingen ze naar 
campings in de Ardennen. 

Baarbeek 

In december 1998, bij de opmaak van het ont-
werpbegeleidingsplan campingbewoners, werd 
een aanvraag ingediend voor het hervergunnen 
van camping Baarbeek tegen 31.12.1999. Het 

dossier was onvolledig, een nieuw brandveilighei-
dattest ontbrak nog. De negen gedomicilieerde 
huishoudens (samen 12 personen) werden sa-
mengebracht op de naburige camping Berkenhof 
die in handen was van dezelfde eigenaar, zodat 
intussen de camping Baarbeek kon in orde ge-
bracht worden met het kampeerdecreet. Later 
stroomden op Baarbeek nieuwe permanente be-
woners toe; de originele permanente bewoners 
van Baarbeek brachten uiteindelijk hun wachttijd 
door op de onvergunde camping Berkenhof. 

RISO Vlaams-Brabant bemiddelde met de sociale 
huisvestingsmaatschappij Providentia om in het 
kader van de toen nog geldende voorrangsrege-
ling voor permanente campingbewoners een ge-
zamenlijke herhuisvesting te verkrijgen van enkele 
oudere campingbewoners naar een nieuw sociaal 
wooncomplex in Eppegem (Zemst). 
De campingbewoners verloren echter hun voor-
rang, nadat vanuit de gemeente enkele bewoners 
met een hogere woonnood werden aangebracht. 
De herhuisvesting ging bijgevolg niet door. 
Toerisme Vlaanderen verleende op 18 april 2007 
nog een vergunning voor camping Baarbeek en 
de camping stond bij sluiting eind 2011 nog op 
de lijst met vergunde campings. Die vergunning 
gebeurde nog conform het kampeerdecreet 1993. 
Het hervergunnen volgens het logiesdecreet dat 
op 1 januari 2010 in werking trad, was toen nog 
niet rond. 

Berkenhof 

Op het veel kleinere terrein van de camping Ber-
kenhof kwamen dus alle permanente campingbe-
woners van Baarbeek (9 gezinnen, 12 personen) 
en Berkenhof (6 gezinnen, 9 personen) samen. Op 
Berkenhof stonden toen 17 chalets, 16 caravans 
en vier terreinen waren leeg. De wegen waren 
onverhard, er waren geen gemeenschapslokalen 
of aanlegde ontspanningszones en “de kantine” 
was gesloten. De bewoners beschikten over één 
tapplaats voor drinkwater en hadden voor het 
overige elk een eigen waterpomp en een beerput. 
Elektriciteit werd rechtstreeks afgenomen bij de 
elektriciteitsmaatschappij. 

Camping Berkenhof was in 1998 al niet meer 
vergund; het brandweerverslag van 1997 was 
ongunstig. De bewoners werden door de eige-

50 

https://Solariumhuisjes.68


solarium-brochure-2012.indd  51 12/02/2013  11:45:13

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

         

DE HERHUISVESTING VAN DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 6 

naar gevraagd om mee te investeren in de no-
dige aanpassingswerken. Zij zagen dat niet zit-
ten omdat hen beloofd was ten laatste in 2006 
op Solarium terecht te kunnen. Gevolg was dat 
er in die dertien jaren geen enkel initiatief werd 
genomen om de camping te onderhouden of 
saneren en zich in orde te stellen met het kam-
peerdecreet. 
De bewoners van Berkenhof bevestigen dat de 
camping sterk verwaarloosd was en de woon-
en levensomstandigheden zeker de laatste ja-
ren zeer bar. Omdat ze geen geld meer wilden 
investeren in een beter onderdak, ging de wo-
ningkwaliteit jaar na jaar achteruit.  Bij sommi-
gen regende het binnen in de caravan; anderen 
konden zich onvoldoende verwarmen. Op het 
einde werd de elektriciteit afgesloten door de 
eigenares. Men vertelt dat er niet werd opge-
treden tegen bewoners die overlast bezorgden, 
zolang ze maar betaalden. Zo kwam er iemand 
op de camping wonen met veel dieren, wat vuil 
en stank meebrachten. Ondanks de klachten 
werd hier niet tegen opgetreden. De bewoners 
maakten ook gewag van vernielingen van ge-
meenschappelijke voorzieningen (sanitaire blok) 
Ook hier trokken mensen noodgedwongen weg. 

Felix Cottage Club 

Op FCC wachtte de eigenaar dertien jaar, tot in 
2011, met de opgelegde rioleringswerken en 
de aanleg van de wegen, met de aanpassingen 
aan het openbaar waterleidingnet en openbare 
verlichting, zodat deze samen met de werken 
op Solarium zouden kunnen worden uitgevoerd. 
In het RUP waren nochtans drie kavels voorzien 
die verkocht werden voor het bekostigen van de 
infrastructuurwerken. De bewoners van FCC kon-
den al die jaren geen vergunningsplichtige werken 
uitvoeren en geen nieuwe woning bouwen, want 
dat kon alleen voor woningen gelegen aan een 
volledig uitgeruste weg. Dit was expliciet aan-
gegeven in het RUP Solarium. Enkelen mochten 
toch al een chalet zetten in overleg met de dienst 
stedenbouw zodat alles binnen de voorschriften 
gebeurde. Op het ogenblik dat de gemeente kon 
vergunnen, konden de bewoners dan de bouw-
aanvraag doen 

Enkele bewoners verbleven in een zone bestemd 
voor groen; ook zij kregen met voorrang een 
woning op Solarium toegewezen. Door de lange 

wachttijd en de onduidelijkheid over de verhui-
zing, ging ook hier de kwaliteit van de woongele-
genheden stelselmatig achteruit (zie foto’s). 

DOELGROEPBEREIK VAN HET 
WOONPROJECT 

Op Zomerrust waren zes huishoudens (7 perso-
nen) betrokken bij het project; zij zijn na sluiting 
in 2003 vertrokken (zie hierboven);  Op Baarbeek-
Berkenhof  waren 14 huishoudens (samen 20 per-
sonen) van in het begin bij het project betrokken. 
Onder hen kwamen er zes huishoudens in het so-
ciaal woonproject terecht. Zes campingbewoners 
op de wachtlijst voor Solarium waren ondertus-
sen overleden. Eén echtpaar werd eind 2011 nog 
van de wachtlijst geschrapt omdat hun inkomen 
intussen de inkomensgrens had overschreden. 
Omdat zij samen met hun lotgenoten op de cam-
ping reeds dertien jaar wachtten op een huisje 
op Solarium, was dit een harde dobber.  Van FCC 
kwamen ook twee alleenstaanden en één echt-
paar naar het sociaal woonproject. Ook zij waren 
er van in het begin bij; ze woonden op een deel 
van de camping waar een groenzone zou komen 
(zie foto’s p. 52).
 De campingbewoners van het eerste uur zijn allen 
wat oudere alleenstaanden of koppels. Van de 46 
huishoudens die bij de bevraging in 1998 de huis-
jes op Solarium opgaven als woonvoorkeur, is er 
slechts een op vijf ook effectief terechtgekomen. 
Daarnaast werden nog acht huisjes toegewezen 
aan gezinnen die later nog op Baarbeek zijn ge-
strand en een enkeling van op FCC.  

In het totaal werden dus 17 van de 32 huisjes op 
Solarium toegewezen aan permanente camping-
bewoners. De overige 15 huisjes werden (later) 
betrokken door mensen van de wachtlijst, waarbij 
voorrang ging naar personen met een lokale bin-
ding met de gemeente Zemst. 

Acht campingbewoners kregen vroeger al een 
sociale woning in de gemeente Zemst, maar dan 
buiten het project Solarium. Drie campingbe-
woners weigerden voor het project Solarium en 
bleven op de wachtlijst. Vier campingbewoners 
weigerden in de wachtperiode twee keer een so-
ciale woning in Zemst (buiten project Solarium) en 
werden daarom van de wachtlijst geschrapt. 

51 



solarium-brochure-2012.indd  52 12/02/2013  11:45:34

DE HERHUISVESTING VAN DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 6 

52 
Wooncamping Felix Cottage Club: toestand twee woonconstructies vóór de herhuisvesting naar Solarium,

 in de schaduw van nieuw opgetrokken woongelegenheden. 
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6DE HERHUISVESTING VAN DE PERMANENTE CAMPINGBEWONERS 

70. Ontwerpbegeleidingsplan herhuis-
vesting permanente campingbewoners 

gemeente Zemst. Goedgekeurd door het 
College van burgemeester en schepenen 

van Zemst d.d 14 december 1998. 

71. Op dat ogenblik waren nog maar 30 
van de 32 huisjes ingenomen. 

HERHUISVESTING VAN DE 
CAMPINGBEWONERS 

In het ontwerpbegeleidingsplan voor de herhuis-
vesting van de permanente campingbewoners 
gemeente Zemst, lezen we dat er tegen eind 
1999 een herhuisvestingsplan zou zijn uitge-
werkt i.s.m. het OCMW. Er staat dat er concrete 
afspraken gemaakt zouden worden tussen ge-
meente,  eigenaar-uitbater, gebruikers en het 
OCMW voor de herhuisvesting m.i.v. ondersteu-
nende maatregelen, woonbemiddeling en - be-
geleiding.70 Door het lange aanslepen van het 
woonproject en omdat er op het terrein lange 
tijd niets veranderde, verlegde RISO Vlaams-
Brabant de actieradius naar andere campings en 
woonwagenterreinen. Een uitgewerkte aanpak 
en een herhuisvestingsplan in samenwerking 
met het OCMW van Zemst, zoals aangekondigd 
in het ontwerp woonbegeleidingsplan voor de 
campingbewoners, kwamen er niet. 

De gemeente, die in de loop van 2010 eigenaar 
werd van de campings Berkenhof en Baarbeek, 
had een sluiting vooropgesteld tegen Nieuwjaar 
2012, ervan uitgaand dat de woningen op Sola-
rium klaar zouden zijn. De bewoners kregen hun 
opzeggingsbrief waardoor ze uiterlijk binnen het 
jaar moeten vertrekken. Het woonproject Sola-
rium liep tijdens de werken echter nog verdere 
vertraging op zodat de omgevingsaanleg (terras-
sen, tuinen, wegennet en groenzone) nog moest 
van start gaan in 2012. De gemeente bleef erop 
staan dat de campings ontruimd zouden zijn te-
gen 1 januari. Opdat de bewoners niet op straat 
zouden komen te staan, werd het woonproject 
voortijdig opgeleverd en werd eind 2011 gestart 
met de toewijzingen. Alle bewoners die aan de 
inkomens- en andere voorwaarden voldeden en 
die dat wensten konden naar een huisje op So-
larium verhuizen. Het is niet duidelijk waar de 
andere bewoners zo snel een andere woonplaats 
hebben gevonden. Er was niets voorzien om 
deze bewoners te begeleiden naar een gepaste 
nieuwe woonsituatie, om uit te zoeken wie recht 
had op welke premie of tegemoetkomingen... 

De campingbewoners vertellen dat zij slechts 
enkele dagen de tijd hadden om te verhuizen. 
Het was niet voor iedereen vanzelfsprekend om 
op korte tijd alles ingepakt te krijgen en de nog 

bruikbare meubels te verhuizen. Meerdere van de 
campingbewoners verkeren in slechte gezond-
heid en zijn niet goed ter been; voor hen was 
de verhuizing een beproeving. Niet alle camping-
bewoners slaagden erin om al hun spullen tijdig 
verhuisd te krijgen en lieten meubels, tuingerief, 
planten en zo achter; na 1 januari 2012 werden 
ze niet meer toegelaten op het campingterrein. 
Om te vermijden dat nieuwe kampeerders zich 
op Baarbeek of Berkenhof aanmelden werden 
deze terreinen niet alleen leeggemaakt, maar 
ook daadwerkelijk afgesloten. De gemeente 
Zemst gaf te kennen dat er op regelmatige basis 
controles zouden plaatsvinden. 

Omdat de woonomgeving nog niet was aange-
legd veranderde het terrein bij regen in een mod-
derpoel en bij droog weer in een stoffge vlakte 
met opwaaiend vuil dat in de huizen alles met 
een dun laagje stof bedekte. 

In het kader van de herhuisvesting naar Solarium 
verstrekte het OCMW twaalf huurwaarborgen; 
één persoon kreeg een installatiepremie (RMI-
wetgeving) en er werd ook een tegemoetkoming 
in de kosten van de meubelen aangevraagd. 
Het OCMW maakt verder melding van meerdere 
nieuwe dossiers voor mensen van Solarium (zie 
verder). 

HET OORDEEL VAN DE BEWONERS 

Een evaluatie van een woonproject kan niet zon-
der het oor te luisteren te leggen bij de bewoners 
zelf.  We vonden negen huishoudens van de cam-
ping en vijf niet-camping-huishoudens thuis. Dit 
is goed voor ongeveer de helft van de ingenomen 
huisjes.71 

Zowel de bewoners van de campings als de ande-
re sociale huurders laten zich erg positief uit over 
hun nieuwe woonsituatie; ze voelen zich goed op 
Solarium. Bij de meeste campingbewoners is er 
een sterk gevoel van opluchting; men is nu ein-
delijk op bestemming en er is een einde gekomen 
aan de moeilijke levensomstandigheden. Ze zitten 
nu droog en warm en zijn blij dat ze nog konden 
verhuizen vóór de periode van kou in het begin 
van 2012. Bij de mensen met gezondheidsproble-
men overheerst dat gevoel heel sterk.  Ze genieten 
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Het einde van de campings Baarbeek en Berkenhof. 
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ten volle van het nieuwe wooncomfort! Ook de 
sceptici die in het begin wat meewarig waren 
over wonen buiten de camping, zeggen gelukkig 
te zijn met hun nieuwe situatie. Een echtpaar dat 
met tegenzin vanuit FCC naar Solarium kwam 
onder druk van de kinderen was uiteindelijk erg 
tevreden de stap te hebben gezet. Eén persoon 
zegt nog te moeten wennen en het ‘terrein’ te 
missen en haar planten, maar ze is toch ook te-
vreden. Het feit dat de centrale groene ruimte, 
de individuele terrassen en de tuintjes nog niet 
zijn aangelegd, waardoor alles een wat grijze, 
stoffge, zanderige aanblik krijgt, is hier natuur-
lijk niet vreemd aan. Een alleenstaande man met 
zijn kinderen wacht op een mutatie om in een 
grotere sociale woning te gaan wonen buiten 
Zemst, maar de kinderen zelf vinden het er alvast 
veel beter dan in de caravan op de camping ... 

Bij de bewoners is gepolst naar de sociale con-
tacten op de camping en de medebewoners naar 
hun mening over de huisjes en hoe ze de huisjes 
gebruiken), en ten slotte ook naar de minder po-
sitieve kanten aan de nieuwe woonsituatie. 

Het sociaal aspect 

De campingbewoners die reeds in 1998 op de 
wachtlijst kwamen, kregen zoals beloofd als eer-
ste de kans om een woning te kiezen, in volg-
orde van inschrijven. Zij kozen de alleenstaande 
woningen aan de rand van het terrein, of vlak bij 
de uitgang.  Dit laatste was erg belangrijk voor 
wie niet goed ter been was. Bevriende camping-
bewoners kozen soms ook voor een gekoppelde 
woning of woningen dichtbij zodat ze in elkaars 
buurt bleven. Meerdere huisjes zijn ook betrok-
ken door mensen die familie zijn van elkaar. De 
mensen van de camping zoeken elkaar vaak op 
en beginnen ook stilaan contacten te leggen met 
de andere bewoners, ook van de buurt buiten 
Solarium, nu met het voorjaar ook beter weer 
aankomt. Die nieuwe bewoners zijn een mix van 
starters, jongeren die het ouderlijk huis verlaten, 
en oudere mensen. We kunnen besluiten dat het 
sociaal netwerk dat er nog was op de camping, 
mee verhuisd is naar Solarium. 

Eén oude bekende die eerst op camping Baar-
beek en vervolgens op FCC zijn intrek nam, wordt 
door veel bewoners vermeld als een lastpak. De 

man heeft een drankprobleem, is gewelddadig 
en zou ook stelen. De politie is er al meermaals 
aan de deur geweest. Hij jaagt de mensen angst 
aan; ze durven geen sociale activiteiten te orga-
niseren uit schrik dat hij er de boel op stelten zal 
zetten. Daarnaast wordt melding gemaakt van 
enkele medebewoners die veel te hard rijden op 
het terrein. 

We stellen vast dat, volgens de traditie op de 
camping, de bewoners zelf van aanpakken we-
ten. Dat gaat dan over afspraken maken met 
de postbode over hoe en waar de post wordt 
gebracht, het zand tussen de klinkers vegen op 
het terrein, medebewoners waarschuwen bij 
problemen met de omschakeling van regen- naar 
leidingwater en hier een oplossing voor zoeken. 
Eén (ex-camping)bewoner zou graag een soort 
conciërgefunctie uitvoeren voor de shm. 

Tevredenheid met en 
gebruik van de woning 

Aanvankelijk waren de campingbewoners niet 
laaiend enthousiast over het uitzicht van de 
huisjes, het metalen dak. Nu men er een tijdje 
in woont, zeggen verschillende bewoners dat ze 
het best mooi zijn gaan vinden. 

Veel camping- en andere bewoners laten zich 
spontaan heel positief uit over het vele licht in 
de woning, men vindt dit zeer aangenaam. De 
grote glaspartij heeft echter ook twee minpun-
ten. Bij zonnig weer - het was bij de interviews 
heel mooi weer  - warmt de woning snel op en 
het is afwachten of het in de zomer niet te heet 
wordt.  Ten tweede is, bij wie de glaspartij naar 
de straatkant georiënteerd is, de privacy toch 
een heikel punt. De woningen zijn opgesteld 
naar het zuiden om veel licht en zon binnen te 
krijgen, maar in een aantal woningen kijken 
voorbijgangers (in hoofdzaak buren) recht in de 
leefruimtes. Er waren nog geen gordijnen (ook 
niet in de veluxramen) in de woningen en dat is 
niet zo goedkoop. 

Slechts een enkeling vindt de woning wat te 
klein of aan de kleine kant. Meermaals kregen 
we te horen dat de woningen voldoende ruim 
zijn en zeer comfortabel. De bewoners zijn erg 
gelukkig met de extra ruimte die de mezzanine 
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biedt. Het biedt de mogelijkheid om de kleinkin-
deren te laten logeren, die daarenboven ook vrij 
kunnen buitenspelen. Anderen zeggen dat ze met 
die extra kamer een strijkkamer, naaikamer of bu-
reau/computer of tv-kamer hebben. Van bij het 
ontwerp vroeg men zich af hoe die mezzanine, de 
open ruimte op de verdieping, door de bewoners 
gebruikt zou worden. Ook al wordt het door de 
VMSW niet als een slaapkamer geteld, toch bracht 
ongeveer de helft van de bewoners er de slaap-
kamer in onder. Velen verkiezen een slaapkamer 
boven. De échte slaapkamer op de gelijkvloerse 
verdieping wordt dan logeerkamer, hobbykamer, 
living of tv-kamer of ook nog stockageplaats 
voor doe-het-zelf-spullen. In de mezzanine die als 
slaapkamer wordt gebruikt, trekt men dan vaak 
een soort van afscherming op, een buffetkast of 
iets anders tegen de afwering met latten, zodat 
deze ruime meer afgesloten is.  

De bewoners zijn niet allemaal vertrouwd met de 
werking van een thermostaat. Omdat de tempe-
ratuur boven de ingestelde temperatuur opliep, 
dacht iemand dat de verwarming stuk was. Ook 
al werd dit bij het in gebruik nemen van de huisjes 
uitgelegd, men kreeg op dat ogenblik misschien 
wat te veel nieuwe informatie te verwerken. Ook 
het ventilatiesysteem roept vragen op bij de be-
woners. Al die gaatjes in het plafond vindt men 
maar niks; moeilijk om te onderhouden. Men zet 
ook graag ramen en deuren open, die normaal 
dicht zouden moeten blijven om het ventilatiesys-
teem zijn werk te laten doen. De bewoners zijn 
wel te vinden voor de regenwaterrecuperatie; dat 
bespaart op de waterfactuur. Er bleek nog een 
probleem met de overschakeling van regen naar 
leidingwater (na een droge periode was de put 
leeg en bij het omschakelen liep er water binnen 
via de douche) maar dat raakt wel opgelost. 

Een aantal bewoners heeft zeer beperkte midde-
len en geen geld om meubelen te kopen. Som-
migen slagen erin om hun woning in te richten 
en uit te rusten op een praktische en aangenaam 
ogende manier, louter met recuperatiemateriaal. 
Opvallend is hoe, op enkele uitzonderingen na, 
de (camping)bewoners veel zorg besteden aan 
het gezellig maken van hun interieur en, ook al is 
het nog niet aangelegd, de paasdecoratie hebben 
bovengehaald voor buiten (zie foto’s hiernaast en 
op de volgende pagina’s). 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de men-
sen toch een plaats missen om hun tuingerief, 
vuilnisbakken e.d. te zetten, zaken die normaal 
buiten de woon- en leefruimtes een plaats krij-
gen. Ook de fetsen moeten nu ergens buiten 
op het perceel terecht. Het is altijd de bedoe-
ling geweest om hiervoor plaats te voorzien in 
de gemeenschappelijke zone tussen Solarium en 
FCC. Bij het laatste ontwerp voor die zone die nu 
door de gemeente zal worden aangelegd, werd 
niet gevraagd naar de wensen van de gebruikers, 
waar de bewoners, nood aan hebben (zie deel 
4). Dit is een gemiste kans; het risico bestaat dat 
al deze spullen op de percelen, in de tuintjes zul-
len geplaatst worden wat het verrommelen in de 
hand werkt. 

De campingbewoners hebben bijna allen minstens 
één hond (en vaak ook een kat); we zagen ook 
een papegaai. Velen hebben daarom onmiddellijk 
een (geïmproviseerde) omheining geplaatst zodat 
de hond niet zou gaan lopen. Dat was niet zo 
eenvoudig, omdat de tuin- en terrasaanleg niet af 
was, en omdat het niet zo duidelijk was tot waar 
hun terrein dan wel kwam.  

OCMW-steun aan de 
solariumbewoners 

Het OCMW kreeg, sinds de Solariumhuisjes 
werden toegewezen heel wat bijkomende aan-
vragen voor steun vanwege de bewoners van 
Solarium. Aan vijf gezinnen van de campings 
werd voorheen reeds actief steun verleend, 10 
andere huishoudens waren reeds gekend maar 
ontvingen geen actieve steun. Bij toewijzing van 
de Solariumwoningen kreeg het OCMW er eens-
klaps meerdere nieuwe klanten bij voor diverse 
vormen van hulp, al dan niet gekoppeld aan de 
verhuizing. Zo kwamen er naast de twee lopen-
de dossiers  voor het verkrijgen van een leefoon 
drie nieuwe aanvragen binnen; naast de twee 
lopende budgetbegeleidingen ook twee nieuwe 
aanvragen. 

Tijdens de interviews werd aan de bewoners ge-
vraagd hoeveel huur ze moesten betalen en wat 
ze daarvan vonden. De ex-campingbewoners be-
taalden doorgaans de minimumhuur, rond de 220 
EUR per maand, wat  ze een redelijk bedrag von-
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den gezien het comfort dat ze ervoor in de plaats 
kregen. Velen gaven te kennen dat hun woonkos-
ten met de verhuizing naar Solarium niet of am-
per gestegen waren in vergelijking met voorheen 
op de camping. 

Alarmerend is echter dat na drie maanden reeds 
vijf huishoudens een huurachterstal hadden op-
gebouwd en zeven huishoudens in april nog niet 
gestart waren met de terugbetaling van de door 
het OCMW voorgefnancierde huurwaarborg. 
Het is niet duidelijk hoeveel ex-campingbewo-
ners die groep met betalingsachterstal telt. 

Het OCMW belegde naar aanleiding van deze 
vaststellingen een bijeenkomst met de shm 
Providentia en de woonconsulente van de ge-
meente. Er zouden drie maatregelen genomen 
worden: 
˜ houden van een bezoekdag  ter plaatse met de 
shm in samenwerking met het OCMW; 
˜ regelmatig overleg rond de huurachterstallen; 
˜ organisatie van een infoavond voor de bewo-
ners betreffende mogelijke premies. 
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EINDBESTEMMING CAMPINGS 7BERKENHOF, BAARBEEK EN ZOMERRUST 

72. Verkregen op 2 mei van  http://www. 
vlaamsbrabant.be/binaries/prup-permanent-

wonen-deelrup4-baarbeek-berkenhof_tcm5-
9752.pdf 

73. verkregen op 27 maart van http://www. 
vlaamsbrabant.be/binaries/prup-permanent-

wonen-deelrup4-baarbeek-berkenhof_tcm5-
9752.pdf

 74. Gazet van Antwerpen, 10.09.2010 

75. Gr Kort vergadering 9 september 2010 en 
Gazet van Antwerpen 10/10/2010 

76. Nieuwsfash Zemst CBS kort nr. 358, 9 
januari 2012. 

77. Zemst, GR kort vergadering 9 september 
2010 en Gazet van Antwerpen , verkregen op 
2 mei 2012 van http://www.gva.be/regio-me-
chelen/zemst/camping-baarbeek-ligt-plat.aspx 

78. Makelaar verkoopt weekendverblijf onte-
recht als vaste verblijfplaats, in de standaard 

van zaterdag 07 oktober 2006. 

Met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
recreatief wonen op campings en weekendver-
blijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek 
bleef Baarbeek deels behouden als toeristisch 
recreatief uitgebaat terrein. Een gedeelte van 
het terrein ligt in woonzone en kan verder af-
gewerkt worden.  Een deel is groene bufferzone 
en kan zijn bestemming volgens het gewestplan 
terugkrijgen. De naburige camping Berkenhof 
werd voorbehouden voor individuele weekend-
verblijven; hier blijft de gewestelijke verordening 
voor weekendverblijven van toepassing. Voor de 
camping Berkenhof werd in 2002 een verkave-
lingvergunning verleend i.f.v. een verkaveling 
voor de inplanting van weekendverblijven. 

De provincie Vlaams-Brabant stelt in het PRUP 
“Permanent wonen op campings en weekend-
verblijven in de regio Kampenhout-Boortmeer-
beek”73: “naar aanleiding van de vaststelling 

dat heel wat campings gesloten worden of 

gedeeltelijk afgesloten en omgevormd naar 

verkavelingen voor individuele weekendverblij-

ven de bezorgdheid dat hier opnieuw perma-

nente bewoning zal binnensijpelen. Er dient 

vermeden te worden dat nog niet verkavelde 

terreinen (in concreto deel Baarbeek) in de 

toekomst verkaveld worden naar individuele 

weekendverblijven zoals nu al gebeurd is met 

het ander deel van Baarbeek en de voormalige 

campings Berkenhof en Zomerrust en dat deze 

effectief als kwalitatieve toeristisch uitgebate 

terreinen behouden blijven.“ 

Het was al lang duidelijk dat de kans op een 
terugkeer naar volledig recreatief uitgebate 
campings klein was. Deze vorm van recreatief 
verblijven heeft sterk aan aantrekkingskracht 
verloren en veel campings zijn zonder de per-
manente bewoners niet rendabel. Veel campings 
worden gesloten of gedeeltelijk afgesloten en 
omgevormd naar verkavelingen voor individu-
ele weekendverblijven. De gemeente Zemst was 
van mening dat een camping voor dagrecreatie 
in deze streek niet meer beantwoordt aan de 
hedendaagse behoefte. Daarom bepleitte het 

college een afbouwscenario, verwijzende naar 
de herhuisvestingsmogelijkheden in de sociale 
woningen die toen in de steigers stonden.74 

In de loop van 2010 kocht de gemeente de cam-
pingterreinen Baarbeek en Berkenhof aan. De 
gemeenteraad ging akkoord met de aankoop 
van het terrein met een totale oppervlakte van 
5 ha 52 a 94 ca, tegen 880 564,60 euro.75 Het 
terrein werd gesloten op 1 januari 2012 en ont-
ruimd op 4 januari 2012. Om te vermijden dat 
nieuwe kampeerders zich op Baarbeek of Ber-
kenhof aanmelden werden deze terreinen niet 
alleen leeggemaakt, maar ook daadwerkelijk 
afgesloten. Er werden controles op regelmatige 
basis aangekondigd.76 Een gedeelte van de aan-
gekochte terreinen van Baarbeek ligt in woon-
zone en kan verder afgewerkt worden. Een groot 
gedeelte van het terrein links van de Heirweg, 
tot tegen de Baarbeek, is een groene bufferzone 
en kan zijn bestemming volgens het gewestplan 
terugkrijgen. Voor het recreatiegebied kan later 
een geschikte bestemming worden gezocht. Het 
schepencollege heeft nog geen concrete plannen 
met het terrein van 5,5 hectare maar vindt de 
aankoop een opportuniteit met veel toekomst-
mogelijkheden nu het structuurplan herzien 
wordt. Een bestemming voor recreatie, een 
parkfunctie en een gedeeltelijke herziening tot 
woonzone worden niet uitgesloten.77 

In 2004 werden de plannen goedgekeurd om op 
de voormalige terreinen van camping Zomerrust 
een weekendverblijfpark te maken. Makelaar 
The Bridge uit Kraainem bood op het terrein van 
camping Zomerrust zorghuisjes aan, bedoeld om 
het nodige comfort te bieden aan zorgbehoe-
vende mensen, met zelfs mogelijke medische 
opvolging.78 Anno 2012 lag het voormalig cam-
pingterrein er nog altijd vredig bij, zonder enig 
teken van bebouwing (zie foto). 
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HANDHAVINGSBELEID 8
In het PRUP “Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek” lezen we dat het 
invoeren van een belasting op tweede verblijven een bruikbaar instrument kan zijn bij het voeren van een handhavingsbeleid 
naar het gebruik van de zone als permanent verblijf.79 

De gemeente Zemst keurde op  21 oktober 2010 
een belastingreglement goed op tweede verblij-
ven. Voor een termijn van twee jaar, ingaand 
op 1 januari 2011 en eindigend op 31 decem-
ber 2012, wordt er jaarlijks ten behoeve van de 
gemeente een belasting gevestigd van 250 EUR 
op de tweede verblijven gelegen op het grond-
gebied van de gemeente Zemst. 

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke priva-
te woongelegenheid die voor de eigenaar of de 
huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient maar 

die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan 
gebruikt worden, ongeacht het feit of het gaat 
om landhuizen, bungalows, appartementen, 
grote of kleine weekendhuizen of buitengoe-
deren, optrekjes, chalets en alle andere vaste 
woongelegenheden, met inbegrip van de met 
chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet 
ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 
De belasting geldt niet voor verplaatsbare cara-
vans en woonaanhangwagens. 

79. Verkregen op 27 maart van http://www. 
vlaamsbrabant.be/binaries/prup-permanent-

wonen-deelrup4-baarbeek-berkenhof_tcm5-
9752.pdf (p34). 
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EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 9 

EVALUATIE EN 
AANBEVELINGEN 9
Het sociaal woonproject Solarium ‘an sich’, mag als proefproject voor klein sociaal wonen voor permanente campingbewo-
ners, zeker geslaagd genoemd worden. De problemen waarmee het project kampte hadden weinig te maken met het concept 
en het idee van de ‘wooncamping’, het kleinschalig wonen, maar met het proces, de voortgang van het project, waarbij de 
vertragingen als een sneeuwbal nieuwe vertragende factoren en problemen meebrachten. Wie zich hierop blindstaart gooit 
het kind weg met het badwater. 
De erg kleine, maar kwaliteitsvolle en betaalbare woongelegenheden ingebed in een landelijk kader slaan aan bij de doel-
groep van permanente campingbewoners en bij de andere huurders, ondanks de aanvankelijke scepsis en argwaan bij een 
aantal onder hen.  De camping verlaten en (sociale) huurder worden was voor hen een grote stap. De (sterk uitgedunde) groep 
van campingbewoners werd in groep herhuisvest, het sociaal netwerk verhuisde mee, wat een van de grote meerwaarden is 
van dergelijk woonproject. 
Het project is voor herhaling vatbaar, mits het projectverloop, de continuïteit, timing en de genomen engagementen strikt 
bewaakt worden. Dit zou de inspanningen en middelen die dit project hebben gevergd en het bereikte resultaat meer in even-
wicht brengen. We zetten een aantal problemen op een rij en formuleren aanbevelingen voor toekomstige projecten. 

HET PROEFPROJECT ALS PLANOLOGISCHE 
OPLOSSING 

Biedt de omzetting van de private wooncamping 
FCC en het terrein Solarium naar woonzone met 
recreatief karakter een goede planologische op-
lossing voor de problematiek van het permanent 
campingwonen? 
De campings Zomerrust, Baarbeek en Berkenhof 
blijven recreatiegebied; de woonsituatie van de 
bewoners van FCC is geregulariseerd.  Maken we 
abstractie van het feit dat de oplossing voor velen 
te laat kwam, dan mogen we stellen dat er een 
betaalbaar, kwaliteitsvol woonalternatief gebo-
den is voor de bewoners die de campings moesten 
verlaten. Ruimtelijk sluit de nieuwe woonzone aan 
bij bestaand woongebied (zie foto). 
De ervaring met het herbestemmen van een pri-
vate camping naar woongebied met een verbod 
op verkavelen zoals op FCC, blijkt echter risico’s in 
te houden en niet noodzakelijk tot een zekere, be-
taalbare en kwaliteitsvolle woonsituatie te leiden. 
Het ontbreken van een sluitend beschermend juri-
disch kader maakt het investeren in een woonge-
legenheid op het perceel dat men huurt, risicovol. 
Het scheiden van woning en grond is een interes-
sante piste om eigen woningbezit binnen bereik 
te brengen van mensen met een lager inkomen, 
maar het biedt weinig garanties. In een constel-
latie waar grond door een betrouwbare non-proft 
of publieke partner wordt aangeboden, worden 
die risico’s heel wat kleiner. 

Het recreatief houden van twee zones op de pri-
vate wooncamping FCC schoot zijn doel voorbij. 
De zones sluiten aan op de centrale zone voor 
openbaar nut waar faciliteiten voor de recreatieve 
campingbewoner zouden ondergebracht worden. 
In deze zones wordt nu permanent gewoond; de 
recreatieve bewoners wonen verspreid over de 
site. De centrale zone van openbaar nut is nog 
niet aangelegd; de vraag is of hier nog functies 
komen ter ondersteuning van het recreatief wo-
nen. Vermenging van woonzone en recreatieve 
zone vraagt een duidelijke keuze vanwege de be-
heerder en handhaving.  

Het sterk inperken van perceelsgrootte en woon-
volume als manier om het wonen betaalbaar te 
houden en een dam op te werpen tegen sociale 
verdringing en grondspeculatie, is grotendeels ge-
slaagd. Ook in de nieuwe lichting van provinciale 
voorschriften die kleinschalig wonen en verblijven 
nastreven, is het een zoeken naar een woonvo-
lume dat niet aantrekkelijk genoeg is voor spe-
culatie en klassiek residentieel wonen, maar toch 
voldoende groot om een basis woonkwaliteit te 
bieden. Het woonproject Solarium heeft uitgewe-
zen dat die woonkwaliteit mogelijk is binnen de 
opgelegde oppervlaktematen. De zone van open-
baar nut, zoals bepaald in het RUP Solarium, waar 
een aantal functies een plaats kunnen krijgen zo-
als een plaats voor de vuilniszakken, bergruimte, 
fets, BBQ... zou een belangrijke aanvulling zijn bij 
de kleine huisjes, zowel op Solarium als op FCC. 
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EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 9 

Het verhoogt zo wel de woonkwaliteit en bevor-
dert de sociale contacten tussen de bewoners. 
Het idee om via deze zone en de ontmoetings-
mogelijkheden die deze creëert, de band te leg-
gen tussen wooncamping, sociaal woonproject, 
maar ook met de ruimere buurt blijft een goed 
idee. Het moet voorkomen dat de camping en het 
woonproject eilanden worden, met het stigma dat 
er zo vaak bij hoort. Het is jammer dat de ont-
moetingszone niet tegelijk met het woonproject 
ontwikkeld werd; het effect ervan kunnen we aan 
de hand van dit proefproject niet evalueren. Het 
ontwerp van gemeenschappelijke zone en de in-
vulling ervan werd ook niet doorgesproken met 
de toekomstige gebruikers uit de buurt, het so-
ciaal woonproject en het gros van de bewoners 
van FCC, wat een gemiste kans is om de band 
tussen verschillende bewonersgroepen tot stand 
te brengen. 

Voor het project Solarium leidden de maximum 
oppervlaktematen uit de voorschriften tot een 
spanning met de minimum oppervlakte- en de 
inrichtingsnormen die de VMSW oplegt aan elke 
sociale woning. Het werd een balanceren op de 
grenzen van het minimum en dat zal ook voor 
toekomstige projecten zo zijn. Zonder een fexi-
bele opstelling van de VMSW zijn dit soort van 
doelgroepprojecten moeilijk realiseerbaar; dat 
blijkt ook uit het proefproject. Een mix met andere 
huishoudtypes dan enkel alleenstaanden en kop-
pels, is moeilijk gezien de VMSW-normering. Het 
groene en open kader is wél erg kindvriendelijk. 
Het vrijstaand bouwen zoals gebruikelijk op de 
camping, wordt vandaag niet langer toegela-
ten binnen de VMSW-normering. De vraag stelt 
zich naar andere, meer compactere vormen van 
groepswonen die minder ruimtebeslag leggen, 
zich toch inbedden in een landelijke omgeving en 
aansluiten bij de wooncultuur van de permanente 
campingbewoner. Hier is een spanning tussen de 
leefstijl en de waarde van een eigen plek buiten 
voor de campingbewoners en het compact bou-
wen en duurzaam ruimtegebruik. 

Merken we op dat de bewoners, ondanks de uit-
gesproken voorkeur voor een alleenstaande wo-
ning, van de nood een deugd maken en samen 
met bevriende bewoners van de camping of naast 
een familielid met graagte een aanpalende wo-
ning betrekken. 

HET PROCES, ALLES KAN BETER 

Met de bestemmingswijziging naar woonzone 
met recreatief karakter en het daaropvolgend 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Solarium 
werd de basis gelegd voor een woonproject naar 
campingmodel. Het planproces verliep in breed 
overleg en de consensus was ruim. Merken we 
op dat vandaag één enkel planinitiatief volstaat, 
waardoor de doorlooptijd voor nieuwe initiatieven 
een stuk korter zal zijn. Er was snel een eerste 
ontwerp van het woonproject, dat in een vroeg 
stadium als subsidiabel werd erkend.  Niets stond 
de uitvoering nog in de weg. Het is duidelijk dat 
het in een vroeg stadium betrekken van alle (mo-
gelijke) partners bij een dergelijk project, een 
ruim draagvlak creëert dat de verdere afwikke-
ling vergemakkelijkt. De VMSW is vragende partij 
voor het aftoetsen van nieuwe concepten en ont-
werpschetsen en bereid tot het meedenken over 
oplossingen in een vroege fase van het project. 
Dit levert tijdswinst op en leidt tot betere oplos-
singen. Dit is in dit project goed aangepakt. 

De bewoners bereidden zich voor op een verder 
verblijf op de camping tot aan de geplande her-
huisvesting in 2006, maar verhuisden uiteindelijk 
pas eind 2011. Betrokkenen wijzen onder meer op 
opeenvolgende wissels van politiek verantwoorde-
lijken en bevoegde ambtenaren -  stedenbouwkun-
dige, schepen, burgemeester, medewerkers van het 
OCMW enz. - die bij de opstart van het project de 
afspraken maakten onder elkaar, met de bewoners 
en met de campinguitbaters. Het brede draagvlak 
van in het begin brokkelde af, het enthousiasme 
en de affniteit bij project en doelgroep waren niet 
altijd dezelfde, de informatieoverdracht verliep niet 
altijd optimaal. Niet iedereen voelde zich na een 
aantal jaren nog betrokken en verantwoordelijk 
voor de aangegane engagementen. Terugkomen 
op beslissingen bij nieuwe spelers gaf aanleiding 
tot herziening van het (voor)ontwerp en het op-
nieuw doorlopen van de procedure. Het lange aan-
slepen had ook een sneeuwbaleffect: wijzigingen 
in de regelgeving doorkruisten de plannen en het 
plaatje zoals oorspronkelijk uitgedacht, klopte niet 
langer. Voeg hier nog enkele tegenvallers aan toe 
tijdens de uitvoering en de doorlooptijd van het 
project werd nog met een jaar verlengd. 

Het lang aanslepen heeft de betaalbaarheid en 
de slaagkansen van het project erg bemoeilijkt 
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EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 9 

en de te herhuisvesten campingbewoners onrecht 
gedaan. Het project heeft hierdoor onnodig veel 
energie en middelen gevergd. De gevolgen van dit 
vooruitschuiven in de tijd waren verstrekkend.  

Voor het woonproject (kostprijs en tijdsin-
vestering) 
˜ de grondwaardevermeerdering tussen 1998 en 
2007 in combinatie met een Vlaamse grondsubsi-
die berekend op de grondwaarde in 2003, dikte 
de rekening voor de grondverwerving sterk aan; 
˜ de fnanciering van de sociale woningen ver-
schoof van NFS1 naar NFS2; 
˜ een Vlaamse subsidie voor de inrichting van de 
gemeenschappelijke zone was na verloop van tijd 
niet langer mogelijk; 
˜ met het nieuwe kaderbesluit sociale huur werd 
de algemene voorrangsregel voor campingbewo-
ners geschrapt; sinds 2008 werd de opmaak van 
een lokaal toewijzingsreglement en een doelgroe-
penplan noodzakelijk; 
˜ opeenvolgende aanpassingen van (voor)ont-
werp vroegen keer op keer de goedkeuring van de 
betrokken partijen en VMSW en een reeks admi-
nistratieve plichtplegingen; 
˜ het ontwerpbegeleidingsplan was een maat 
voor niets; de ondersteuning van de bewoners en 
het bedoelde participatietraject kwamen er niet. 

Voor de bewoners 
˜ de woonzekerheid in afwachting van de herhuis-
vesting lag in handen van de campinguitbater en de 
bereidheid de camping open te houden tot de ople-
vering van de huisjes; hoe langer het woonproject op 
zich liet wachten, hoe meer dit in het gedrang kwam. 
˜ uitbaters en bewoners investeerden niet langer; 
de woon- en leefkwaliteit op de campings ver-
slechterde gradueel; 
˜ de eigenaar van de naburige wooncamping FCC 
koppelde de vereiste verbeteringen op het vlak 
van nutsvoorzieningen, verlichting, aansluiting 
op de riolering, wegennet...  aan de werken op 
Solarium, waardoor ook hier de woonkwaliteits-
verbetering meer dan tien jaar op zich liet wach-
ten. De bouwvergunning was gekoppeld aan de 
uitrusting van de wegen; 
˜ het participatietraject en de ondersteuning van 
de campingbewoners werd na 2000 stopgezet, het 
aangekondigde herhuisvestingplan kwam er niet; 
˜ een deel van de doelgroep verdween naar an-
dere campings of de private huurmarkt; zes be-
woners waren intussen gestorven. 
Het woonproject Solarium toont aan dat voor het 

welslagen van een dergelijk project aangegane 
engagementen en afspraken opgevolgd en geho-
noreerd dienen te worden. Het is van belang dat 
het overeengekomen concept en programma in 
zijn totaliteit overeind blijft en uitgevoerd wordt 
tot op het einde zoals aanvankelijk overeengeko-
men. Continuïteit, een goede en volledige over-
dracht van informatie en afspraken en tempo in 
de uitvoering beperken deze risico’s. 
Bij de nieuwe lichting van provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die worden opgemaakt i.k.v. 
de problematiek van het permanent wonen op 
campings, weekendverblijven en woonwagen-
terreinen, wordt in Vlaams-Brabant ook een 
draaiboek mee goedgekeurd met het PRUP. Het 
draaiboek biedt een samenhangend pakket ac-
ties en maatregelen waaruit gemeenten kunnen 
putten om de problematiek van het permanent 
wonen het hoofd te bieden. De maatregelen heb-
ben onder meer betrekking op het realiseren van 
een bijkomend woonaanbod en het begeleiden en 
ondersteunen van de permanente bewoners naar 
een betaalbaar en kwaliteitsvol woonalternatief 
met woonzekerheid. Uit het in een draaiboek 
aangeboden overzicht van acties en maatregelen 
worden per gemeente afspraken vastgelegd en 
bekrachtigd in een kaderovereenkomst tussen de 
basispartners van het project (Vlaams Overheid, 
provincie Vlaams Brabant en de betrokken ge-
meenten). Specifeke acties, zoals nieuwe woon-
projecten, worden met eventuele uitvoerende 
partners uitgewerkt en in deelovereenkomsten 
bekrachtigd. Op die manier verbinden gemeente 
en andere betrokken partijen zich om over de lo-
pende legislatuur heen uitvoering te geven aan de 
woonprojecten waarover een akkoord was. Er is 
eveneens voorzien in een opvolgingsstructuur en 
overleg model om de continuïteit te garanderen. 

PARTICIPATIE EN BEGELEIDING TUSSEN 
WOORD EN DAAD 

De ambitie om de permanente campingbewoners 
nauw te betrekken bij het woonproject was groot. 
Bij de voorbereiding van het project werden de 
bewoners goed geïnformeerd over hun juridische 
situatie, het woonproject en het af te leggen her-
huisvestingstraject. De individuele consultatieronde 
van de bewoners gaf een duidelijk beeld van de te 
herhuisvesten doelgroep, naar aantal, kenmerken, 
budgettaire mogelijkheden, woonwensen. Zo’n in-
formatie- en consultatieronde is in een doelgroep-
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EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 9 

project een belangrijke stap. Kennis van wie de toe- ondervangen, waar het OCMW mee geconfron-
komstige bewoners zijn, weten wat elementair is in teerd wordt sinds de Solariumhuisjes in gebruik zijn 
en rond de woning, hoe men de woning gebruikt... genomen (hoge instroom bij het OCMW voor hulp 
laat toe hiermee rekening te houden in het ont- van Solariumbewoners). 
werp, binnen de budgettaire, stedenbouwkundige 
en andere (normatieve) beperkingen. Dit kan enkel Gemeenten kunnen van bij de aanvang de part-
tot hogere woontevredenheid leiden. ners samenbrengen die in een dergelijke bege-

leiding een taak kunnen opnemen in functie van 
Naast de individuele gesprekken met de bewo- hun eigenheid en aanbod. De wooninfopunten 
ners en een informatiekrantje vonden er enkele die werden opgericht in het kader van de inter-
bewonersvergaderingen plaats en waren de be- gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn 
woners vertegenwoordigd in de stuurgroep. Het vertrouwd met het oriënteren en begeleiden van 
bewonerscomité van FCC trad naar voren als bewoners naar een geschikte woonoplosssing in 
spreekbuis van de bewoners, maar blijkt vooral de regio en kunnen hier een rol in spelen. 
uit recreanten te bestaan die niet altijd dezelfde 
noden hebben als de vaste bewoners. Er zijn twij- Bewoners die zich hiertoe aangesproken voelen, 
fels over de mate waarin het comité wel spreekt kunnen, eens in hun nieuwe woonsituatie, een rol 
uit naam van de meerderheid van de bewoners. spelen in het beheer van de site, als tussenper-
Voor de inrichtingsplannen van de  gemeenschap- soon tussen shm en bewoners, die een signaal-
pelijke zone bleek enkel het bewonerscomité van functie vervult. Dit is een functie die op de cam-
FCC te zijn geraadpleegd, daar waar de zone ook ping spontaan door bewoners wordt opgenomen. 
voor de bewoners van Solarium en voor de andere 
buurtbewoners bedoeld is. Het is elementair de 
representativiteit van de bewonersvertegenwoor- WOONCONCEPT VOOR DE PERMANENTE 
diging te bewaken en zich te informeren over de CAMPINGBEWONERS 
wijze waarop deze de achterban informeert, raad-
pleegt, terugkoppelt. In dit project had hieraan Gezien de tevredenheid van zowel ex-campingbe-
meer zorg besteed moeten worden. woners als de andere bewoners lijkt de invulling 

van het woonproject, de kleinschalige huisjes en de 
De bewoners die dat wensten werden individueel inrichting van de site geslaagd. De mensen wonen 
begeleid bij een inschrijving op de wachtlijst van er graag, ook al was er op dat moment nog geen 
Providentia. Vanaf 2000, viel ook het participatie- groen, geen terrassen of tuintjes aangelegd en was 
proces en de begeleiding stil. Veel bewoners van de gemeenschappelijke zone nog niet ingericht. Na 
het eerste uur verdwenen door de steeds slechter een verwaarloosde camping in de winter was een 
wordende woonomstandigheden, de onzekerheid comfortabele woning een welkome verandering, 
over de toekomst. Slechts een vijftal huishoudens maar ook wie niet van de camping komt voelt zich 
haalden de eindmeet. Door het volgehouden infor- goed met de nieuwe woonsituatie. 
meren, geruststellen van de bewoners, toezicht op Ingaand tegen de verwachtingen was de vaststel-
de woonkwaliteit en de uitbating, had een deel van ling dat het (ook door de bewoners) enigszins 
die uitstroom vermeden kunnen worden. Het indi- geromantiseerd beeld van de woonwagen zonder 
vidueel begeleiden naar een tijdelijke woonoplos- veel problemen plaats ruimde voor het wonen in 
sing (eventueel op FCC) in afwachting van de ople- een huis. De moderne look, de schuine muren, het 
vering van de Solariumhuisjes, had voor een aantal metalen dak, wat aanvankelijk wat weerstand op-
bewoners een oplossing kunnen zijn. Nu zijn veel riep, bleek verder geen punt. De bewoners genie-
bewoners naar andere campings vertrokken - het ten ten volle van het comfort dat ze lang moesten 
hen vertrouwde woonmilieu - waardoor het pro- ontberen, in het bijzonder de oudere bewoners en 
bleem enkel verschoven is. Het effectief opmaken zij die met gezondheidsproblemen kampen. Wél 
van een herhuisvestingsplan waartoe de gemeente elementair in de woonbeleving is de eigen tuin, 
zich in het ontwerpbegeleidingsplan verbond, had de mogelijkheid om dieren te houden en het bij 
veel ellende kunnen voorkomen. De bewoners had- elkaar blijven, het samen als groep verhuizen. 
den zich, eventueel samen met het OCMW, kunnen 
voorbereiden (ook budgettair) op een herhuisves- De in het RUP voorziene centraal gelegen gemeen-
ting. Dit had daarnaast ook problemen kunnen schappelijke zone kan de brug slaan tussen de pri-
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EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 9 

vate wooncamping, het sociaal woonproject Sola-
rium en de mensen uit de buurt. Het is spijtig dat 
ook het inrichten van deze zone, de ontmoetings-
plaats zo lang op zich laat wachten.  De zone bood 
de mogelijkheid om functies onder te brengen die 
de kleine huisjes wat konden ontlasten (vuilniszak-
ken, fetsrekken, bergplaats ...).  Die mogelijkheid 
is niet voorzien, maar had zowel voor de bewoners 
van Solarium als van de private wooncamping Felix 
Cottage Club een meerwaarde geboden die com-
penseert voor de kleine woonoppervlakte in huis. 

DE ROL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het proefproject Solarium werd mogelijk nadat de 
Vlaamse overheid de planologische krijtlijnen uitte-
kende en in een vroeg stadium het woonproject als 
subsidiabel heeft erkend. Dit getuigt van een open-
heid om, ook binnen de sociale woningbouw, het 
ontwikkelen van nieuwe woonvormen een kans te 
geven en buiten de traditionele paden te treden. In 
contrast hiermee staan de knelpunten die ontstaan 
in de confrontatie van de VMSW-bouwnormen en 
de stedenbouwkundige voorschriften. Er is een 
spanningsveld tussen de wens om als subsidiëren-
de overheid basiscomfort, duurzaam wonen e.d. te 
normeren enerzijds en het mee zoeken vanuit de 
sociale huisvestingssector naar nieuwe vormen van 
betaalbaar wonen in een veranderend maatschap-
pelijk kader anderzijds. 

In Vlaams-Brabant worden in de nabije toekomst 
nog verschillende zones met een toeristisch-recrea-
tieve bestemming omgezet naar woonzone, waar-
bij de woonfunctie kleinschalig moet worden inge-
vuld. Op andere plaatsen wordt de bestemming van 
open ruimte of recreatie gehandhaafd, en wordt er 
elders in woonruimte voorzien om de te herhuisves-
ten bewoners op te vangen. Dit biedt de opportuni-
teit om te experimenteren met andere vormen van 
kleinschalig betaalbaar wonen, binnen en buiten 
de sociale huisvesting, waarbij de wooncultuur en 
de mogelijkheden van het doelpubliek een inspi-
ratiebron kunnen zijn. Omdat het veelal om sites 
gaat in landelijke gemeenten waar vaak nog een 
inhaalbeweging nodig is op het vlak van sociale 
huisvesting, levert het oplossen van de camping-
problematiek tegelijkertijd een welkome bijdrage 
aan het behalen van het bindend sociaal objectief. 
Die bijdrage kan ook komen van een SVK die (pri-
vaat) inhuurt en de rol van verhuurder-beheerder 
op zich neemt, een beetje zoals de campinguitba-

ter. Gezien de aankomende schaalvergroting in de 
SVK-sector zal een snelle uitbreiding van het aantal 
huurwoningen veel kleine landelijke SVK’s, waar 
het huuraanbod klein is, genegen zijn. Hier is voor-
lopig geen precedent. Ook OCMW’s kunnen een rol 
spelen. Andere kwesties die voorliggen is de wen-
selijkheid van verplaatsbaar en modulair bouwen, 
de verschillende vormen van scheiden van grond en 
woning e.d.m. Proefprojecten zijn in deze erg leer-
rijk en vaak baanbrekend. 
Net zoals met Solarium in de jaren negentig, kan 
de Vlaamse Overheid een kader creëren voor een 
dergelijke proeftuin.   

De Vlaamse Overheid verschoot al wat kruit op de 
campings, weekendverblijventerreinen en woon-
wagenterreinen. De garanties die in deze gecre-
eerd werden voor een minimum aan woonkwa-
liteit tot de permanente campingbewoners van 
het eerste uur een gepaste woonoplossing werd 
geboden, bleven in de praktijk dode letter; opvol-
ging en handhaving bleven achterwege.  Nieuwe 
campingbewoners vervoegden de te herhuisves-
ten groep. De bewoners werden verhuisd naar het 
niet-vergunde deel van de camping (Berkenhof), 
daar waar het expliciet de bedoeling was dat zij 
verbleven op een camping die aan alle andere 
vergunningsvoorwaarden uit het kampeerdecreet 
voldeden. De toestand op de vergunde camping 
Baarbeek, waar zich na verloop van tijd nieuwe 
permanente bewoners vestigden bleek in de prak-
tijk evenmin te stroken met een veilige en vol-
doende uitgeruste camping.    
Het ontwerpbegeleidingsplan dat aan de camping-
bewoners garanties moest bieden op een gepaste 
woonsituatie, mankeerde daadkracht; het herhuis-
vestingsplan waarvan sprake kwam er niet. Er bleek 
geen opvolging van dit dossier en beleidsmatig ver-
loor het dossier permanent wonen op campings na 
verloop van tijd alle belangstelling. 

De evolutie op de wooncamping Felix Cottage 
club toont dat wanneer bewoners een perceel 
grond huren met daarop een eigen wooncon-
structie, zij in een juridisch zeer onzekere situatie 
kunnen terechtkomen met weinig woonzeker-
heid én reële risico hun investering te verliezen. 
De bescherming van deze zwakke ‘semihuurders’ 
in woonvormen tussen huur en eigendom, is een 
thema dat de aandacht verdient eens de over-
dracht van bevoegdheden m.b.t. wonen aan de 
Vlaamse overheid een feit is.  
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