
KLEINSCHALIG WONEN 
VLAAMS-BRABANT



CONTEXT
camping wonen en weekendverblijven 

van ruimtelijk beleid naar een provinciaal woonbeleid.

Clusters van permanente bewoning 

105 weekendverblijfzones

17 toeristische campings

8 familiale woonwagenterreinen

PRUP planningsproces (2013 – 2015)

ca. 1/3 omzetting zone kleinschalig wonen

> 1/3 behoud of omzetting open ruimte 

< 1/3 blijft toeristisch recreatief

→ woonzekerheid voor ca. 3000 gezinnen

→ draaiboek transformatie mee goedgekeurd

→ individuele begeleiding bewoners



permanent wonen in zones voor kleinschalig wonen



sociale koopwoning-camping-woonwagen-weekendverblijf
waarover hebben we het... zoek het verschil !?



familiale woonwagenterreinen

verstening woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant 



wie woont er ?



wie woont er ?

mensen uit het dorp in stenen huizen op permanent bewoonde campings

… in weekend chalets soms logies oosteuropese arbeiders



wie woont er ?

pure armoede op het platteland alleenstaande mannen



wie woont er ?

jongeren soms 75 % van OCMW-cliënteel



wie woont er ?

permanente bewoning 'cluster x'

251 weekendverblijven (dd. 2013)

ingeschreven personen

41 alleenstaanden 

(jongste °1989 - oudste °1929)

35 tweepersoonsgezinnen

26 gezinnen / vaak alleenstaande 

met kinderen



betaalbaar wonen ?

ik ga zelf aan de slag !?
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betaalbaar wonen ?

ik ga zelf aan de slag !?



(internationale) zoektocht naar 

betaalbaar kwaliteitsvol wonen



mantelzorgwoning / aanvulwoning (NL)
(bron: www.pasaan.nl)



skaeve huse (DK)
(bron: federatie opvang)



SKAEVE HUSE - BERGEN OP ZOOM
(bron: RDBM architecten&adviseurs)



Alejandro Aravena (Chili)
of de truc met het halve huis...



Almere (NL) 
Homeruskwartier 'bouw in je tuin'



Almere (NL)
wijk 'De Realiteit'





Tiny House Belgium
atelier Drongen 



IKEA woning

TATA bouwt na goedkoopste auto huisje voor de prijs van een ipad... 



Open Oproep Kleinschalig Wonen

de vraagstelling

Ontwerp kleinschalige wooneenheden 

max. 80 m² / 240 m³ en 50 m² / 160 m³

Dit kunnen zowel vaste als verplaatsbare 

constructies zijn die beantwoorden aan 

volgende vereisten:

• de normen en voorschriften van de 

diverse deel-RUP’s;

• de kwaliteits-, oppervlakte- en 

bezettingsnormen van de Vlaamse 

Wooncode (VWC);

• de EPB-normen (EnergiePrestatie en 

Binnenklimaat);

• en dit alles tegen een betaalbare prijs 

van maximum 80.000 euro all-in 

(1.000 euro/m²)



Open Oproep Kleinschalig Wonen

het resultaat

• 25-tal weerhouden types die de vooropgestelde criteria doorstaan

• ruime keuze types zowel qua grondplannen, volumes als bouwsystemen

• meeste woningtypes kunnen worden geschakeld op diverse wijze (→ sociale huur)

• basisprijs (zonder fundering, aansluiting riolering… kosten afhankelijk van ligging)

50 m² tussen 62.679 en 80.000 euro

51 m² tot 80 m² tussen 72.237 en 90.000 euro

• aspect betaalbaarheid blijkt een uitdaging, met vooropgestelde criteria onder max. 

80.000 euro blijven lijkt niet evident



publicatie Kleinschalig Wonen (3 delen)

algemene brochure



publicatie Kleinschalig Wonen (3 delen)

catalogus



publicatie Kleinschalig Wonen (3 delen)

overzichtsfolder



verspreiding, verdere aanpak en realisaties

particulieren / privé eigendom

• verspreiding catalogus                       

→ via WoonInfopunten, woonadvies, 

opbouwwerk, … kortom: contacten 

met de bewoners in de gemeenten

• screening woningkwaliteit op terrein 

→ toeleiding van particulieren naar 

weerhouden ontwerpen catalogus voor 

vervanging huidige constructies

• ruimer toepasbaar: ook in niet ‘PRUP-

gemeenten’, als aanleunwoning, 

zorgwoning, starterswoning en als 

compacte energie zuinige woning

• catalogus in gedrukte vorm gratis 

verkrijgbaar en digitaal downloadbaar

www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen

http://www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen


ZEMST
bouw 10 woningen op FCC - sociale verhuring via SVK



ZEMST
bouw 10 woningen op FCC - sociale verhuring via SVK

https://youtu.be/WuvOS_nW6uo https://www.youtube.com/watch?v=QX7j6lx9jvE

https://youtu.be/WuvOS_nW6uo
https://www.youtube.com/watch?v=QX7j6lx9jvE


ZEMST
bouw 10 woningen op FCC - sociale verhuring via SVK



HULDENBERG
bouw 15 woningen op Rustenberg - sociale verhuring via SVK



AARSCHOT
bouw 5 woningen woonwagenterrein Gijmelberg (Stad Aarchot)
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AARSCHOT
bouw 5 woningen woonwagenterrein Gijmelberg (Stad Aarschot)



verspreiding, verdere aanpak en realisaties

sociale huisvestingsmaatschappijen

5 SHM’s uit Vlaams-Brabant beslisten op 

10 locaties telkens 10 à 15-tal woningen 

(nieuwbouw sociale huur) te realiseren 

volgens typologie kleinschalig wonen             

→ voorbereiding projecten 

Sint-Pieters-Leeuw (777) (grond verworven)

Halle (Luna) (grond verworven)

→ voorbereiding grondverwerving

Sint-Pieters-Leeuw (700/700B)

Scherpenheuvel-Zichem

Rotselaar

Aarschot



ZEMST
Solarium sociale woonwijk SHM Providentia



ZEMST
Solarium sociale woonwijk SHM Providentia



BOORTMEERBEEK

Floreal vervangbouw sociale huisvesting



Bedankt voor uw aandacht !
Tom Raes

diensthoofd wonen provincie Vlaams-Brabant


