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De gemeente werkt aan een globale beleidsvisie voor toekomstbestendig en leefbaar 
Ottenburg. Daar komt veel bij kijken. We verzamelden in de Kerk op 11 oktober ’22 
reeds veel voorstellen en knelpunten rond mobiliteit, betaalbaar wonen, dorpskarakter, 
voorzieningen, energie, groene ruimte,… Deze worden verwerkt in de verdere analyses en 
voorstellen.

Met het project ‘Leefbuurt Ottenburg’ focussen we alvast op de kern van het dorp. 
Vandaag kan u kennis maken met de eerste analyse en mogelijke toekomstscenario’s van 
het ontwerpteam. Wat u op de infomarkt ziet zijn ideeen en denkpistes die we willen 
aftoetsen met de bewoners. Wat u vandaag op de posters ziet zijn dus geen besloten 
maatregelen, maar een reeks aan voorbeelden en ideeën waar we graag uw mening over 
horen.

De informatie wordt opgehangen in de vorm van posters per thema, maar al de posters 
kan u ook terug vinden in de vorm van een boekje.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons aan te spreken.
Bedankt voor je actieve deelname aan dit traject!

Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceerden in 2021 een 
oproep aan lokale besturen die een kwaliteitssprong willen maken bij de geplande herinrichting van de publieke ruimte in één van hun wijken. Zeven 
geselecteerde steden en gemeenten worden ondersteund in de transformatie van een woonbuurt tot een échte Leefbuurt. Een Leefbuurt wordt maximaal 
ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte 
voor ontspanning, groen en water. Aan deze begeleiding wordt een leertraject gekoppeld dat inzichten oplevert voor andere projecten en toekomstig 
beleid.

De focus van het onderzoek ligt op de zone die wordt omsloten door de Schoolstraat, de Pompstraat en delen van de Tommestraat, Florivalstraat en 
Terlanenstraat. Ook ‘den Dries’ maakt deel uit van het studiegebied, samen met de verbindingen via de trage wegen in de buurt. In deze zone markeren 
drie centrale bomen evenveel plekken die elk op zich een flinke opwaardering verdienen:
- de lindeboom, waar je de feestzaal met tuin vindt en ook de pastorij, het oude gemeentehuis, het frietkraam en de kerk.
- de Kastanje, waar nu nog gevoetbald wordt. Deze plek komt in de verre toekomst vrij.
- Basisschool de Letterboom. Hier groeit en rijpt de volgende generatie.

WALDEN verbindt Brabantse Wouden.“De volgende drie jaren zal de provincie 
Vlaams-Brabant met het project WALDEN voor Huldenberg en haar buurgemeenten 
een hefboom zijn om lokale en bovenlokale ruimtelijke uitdagingen versneld 
aan te pakken. Samen en in dialoog met partners zullen we werken aan meer 
natuurverbindingen in de Lane- en IJsevallei, de herbestemming van enkele 
groeven, het verder uitbouwen van het tragewegennetwerk en de creatie van 
toegangspoorten tot bossen en akkers. Het strategisch project WALDEN kan mee 
de toekomst bepalen van het leefgebied in onze streek.”

Afbakening van de kernen voor verdichting. Binnen het traject Leefbuurt doen we 
reeds uitspraken over de manier waarop we willen verdichten en hoe we het 
dorpskarakter van Ottenburg kunnen bewaren, maar de zone waarbinnen verdicht 
kan worden zal nog niet afgebakend worden. De gemeente kan hiervoor later een 
RUP laten opstellen om de kernen in Huldenberg af te bakenen. Al de omliggende 
gemeenten zijn hier vandaag mee bezig. 

De Toolbox ‘Dorpse Architectuur’. Binnen het traject Leefbuurt bepalen we waar 
in het dorpscentrum er ruimte is voor nieuwe gebouwen, maar de exacte vorm 
en materialiteit wordt nog niet bepaald. Dit zal per site worden uitgewerkt door 
de gemeente, de ontwikkelaar en de architect. We pleiten ervoor om de exacte 
vormgeving en invulling van de gebouwen in samenspraak te doen met de burgers 
aan de hand van de toolbox ‘Dorpse Architectuur’. 

“Het boek Toolbox Dorpse Architectuur toont diverse dorpse figuren voor 
meervoudig wonen. Daarnaast inventariseren we dorpse tactieken om kwaliteits-
volle dorpsarchitectuur te realiseren, vaak op het snijvlak van architectuur en 
stedenbouw. Denk aan doorzichten, doorsteken, haagjes en open hoeken, maar 
ook de omgang met erfgoed. 

Welke zone valt onder het traject van de Leefbuurt Ottenburg?

Welkom!

Andere trajecten voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van Ottenburg.



Aandachtspunten van de Ottenburgenaren

Mobiliteit

Vergroening en energie

Activiteiten

Dorpskarakter en wonen

Tijdens de piekuren is het erg druk in Ottenburg op 
de invalswegen wat zorgt voor gevaarlijke situaties. 

Laten we tijdelijk even stoppen met bouwen tot we een plan 
klaar hebben voor projectontwikkelaars en Ottenburgernaren.

We hebben nieuwe Chirolokalen, een deftige turnzaal en buitenschoolse 
kinderopvang nodig. Ook kleinere lokalen voor verenigingen of om te 
vergaderen zijn welkom. Gebruik daarvoor wat we al hebben multifunctioneel.

De relatie met het omliggende landschap is zeer 
belangrijk en kan versterkt worden met de voetwegen. 
Ook is er interesse om lokale streekproducten te kopen.

Niet elke straat moet vol staan met bomen, maar 
we focussen de vergroening op de dorpstuin en het 
voetbalveld. De parkings en de kerktuin mogen ook groener.

Er is interesse om te investeren in lokale energie. Dit kan 
in de vorm van zonnepanelen, riothermie, tarwe-pellets, 
geothermie, ... zolang het maar betrouwbaar en efficiënt is.

Daarom moeten we het veiliger maken voor voetgangers en 
fietsers. Gescheiden waar het kan en veilig samen waar het moet.

Door regels vast te leggen voor nieuwbouw kunnen we het dorpskarakter van 
Ottenburg bewaren. Houd hierbij rekening met belangrijk dorpszichten.

Een pop-up ruimte zou kunnen gebruikt worden voor diensten die 
vandaag ontbreken (fietsenmaker, schoenmaker, ...). Er ontbreken 
veel diensten omdat Ottenburg te klein is om ze aan te trekken. 
Ook een bankautomaat of drankautomaat zou handig zijn.

Betere voetwegen kunnen een mooi alternatief vormen voor 
trage weggebruikers. Een verbinding tussen de Tommestraat 
en de Letterboom kan voor veel kinderen een verschil maken.

De bijkomende woningen moeten voldoen aan de noden 
van de Ottenburgenaren. Maak ze betaalbaar voor mensen 
uit de regio en zorg voor nieuwe woonvormen op maat.

We willen meer ruimte voor ontmoeting. Voor jongeren, maar ook voor 
ouderen. De dorpstuin en de omgeving van het voetbalveld zijn hiervoor ideaal.

Op de korte termijn kunnen we de invalswegen veiliger maken door vlaggetjes 
op te hangen die het dorpscentrum aankondigen en auto’s doen vertragen.

Pak de leegstand aan en gebruik de ruimtes die er al is.

Een minimale dienstverlening van openbaar vervoer moet blijven. 
Daarbij zien we graag een comfortable bushalte waar men kan wachten.



Mobiliteit - Veiligheid en comfort van voetgangers als maatstaf voor de herinrichting

Dorpskarakter/Wonen  - Betaalbare sociale woonprojecten en een mooie publieke ruimte

Visie voor de Leefbuurt Ottenburg

De belangrijkste assen waarlangs kinderen passeren 
moeten zeer veilig worden ingericht. Hiervoor 
worden scenario’s omtrent de inrichting van de 
openbare ruimte opgesteld.

Het voetwegennetwerk wordt uitgebreid en fietsbaar 
gemaakt, met de verbinding naar de Tommestraat als 
prioriteit.

De kruispunten moeten veiliger en aantrekkelijker: 
het pleintje Den Dries, de dorpspoort aan het 
tankstation, het dorpshart aan het Zevende Zegel 
en het kruispunt aan het voetbalveld. Vlagjes op de 
korte termijn en een volledige herinrichting van de 
straat op de lange termijn.

Er zijn scenario’s opgesteld voor een pendelsysteem 
naar de Letterboom en variërende beginuren van de 
school.

Er zijn scenario’s opgesteld om het parkeren in 
de kern te verminderen. We voorzien veilige 
verbindingen tussen de parkings, de Letterboom, 
de kerk, de pastorij, de oude school en het zevende 
zegel. 

We voorzien een hoppinpunt waar verschillende 
vervoersmodi samenkomen. Dit bevat een 
opgewaardeerde bushalte en fietsenstallingen. Op 
een (rand)parking komen laadpalen en deelauto’s.

We vertragen het verkeer in de leefbuurt: de auto is 
te gast en moet zich aanpassen aan de voetgangers 
en fietsers.

randvoorwaarde: de auto-toegankelijkheid blijft voor al de woningen verzekerd en de 
passage voor tractors, brandweer, taxi, ambulance, enz. zal altijd mogelijk zijn.

Er zijn drie scenario’s opgesteld voor een nieuw 
dorpsplein: het straatplein langs de Leuvensebaan, 
een dorsplein aan de Linde, de kerk en de oude 
school of een straatplein langs de kerkstraat.

We duiden zones in eigendom van de gemeente 
aan waar in de toekomst eventueel nieuwe 
woonontwikkelingen kunnen komen: de zone van de 
oude school, het braakliggend perceel of de parking 
van de school. 

We denken na hoe we de leegstand in het dorp terug 
een functie kunnen geven. Daarnaast geven we 
suggesties om bestaande gebouwen aan te passen of 
te renoveren. 

Al de woonprojecten zetten in op inclusieve zorg, 
collectiviteit en betaalbaarheid en er worden 
bouwvoorwaarden opgesteld die rekening houden 
met het dorpskarakter van Ottenburg.

Het dorpshart aan het Zevende Zegel, de 
dorpspoort aan het tankstation, het kruispunt aan 
het voetbalveld en het pleintje Den Dries worden 
heraangelegd.

De locaties met de sterren hebben een belangrijke 
socio-culturele waarde voor het dorp.

We onderscheiden enkele gevels, monumenten en 
bomen in Ottenburg die het dorpskarakter bepalen.

De commerciële diensten zijn gesitueerd langs de 
Leuvensebaan



Activiteiten - De bestaande ruimte inzetten voor ontmoeting, sport en cultuur

Vergroening - Een groene dorpstuin en een nieuw Florivalpark verbonden met natuur

De zone van het voetbalveld kan op termijn ingericht 
worden als een park met ruimte voor sport, recreatie 
en de jeugdbeweging. We werkten verschillende 
scenario’s uit voor de inrichting ervan.

De zone van de dorpstuin wordt ingezet voor 
ontmoeting, cultuur en evenementen. 

We zullen scenario’s opstellen voor de kerk: welke 
nevenfuncties kan ze opnemen? 

We zullen scenario’s opstellen voor de pastorij: ze 
wordt ingericht als gemeenschapshuis of ze wordt 
omgevormd voor een solidair woonproject met 
kleine voorzieningen zoals een winkel of horeca.

De parking van de school wordt op de lange termijn 
beter ingericht en ontsloten zodat ze buiten de 
schooluren kan dienen als parking voor het dorp.

We vergroenen de dorpstuin (korte termijn) 
en het park Florival op het voetbalveld (lange 
termijn). De posters rond vergroening tonen enkele 
beelden en concepten waarbij de biodiversiteit en 
klimaatadaptatie toeneemt.

Een vergroend voetwegennetwerk vormt de 
verbinding tussen het dorpscentrum en de 
omliggende natuur met uitzichtpunten naar het 
landschap.

Er komt meer vergroening, beplanting en 
hoogstammige bomen ter verkoeling van het dorp.

We ontharden om de regen te laten infiltreren en we 
voorzien hemelwaterbuffering zodat Ottenburg beter 
bestand is tegen de warme zomers. Dit doen we in de 
eerste plaats in de zone van de oude school.



Nu is het aan jou! Wat vind jij van deze visie? Zijn er ideeën 
waar je het niet mee eens bent? Zijn we belangrijke voorstellen 
vergeten? Zal dit volstaan om het mooiste dorp van Vlaanderen 
te worden?

Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:



Veiligheid en comfort van voetgangers als maatstaf voor de herinrichting en minder 
parkeren in het centrum

Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van de school?  (op de korte termijn)
IDEE 1. - Wat als de school twee starturen gebruikt om de toestroom van auto’s te spreiden?

Bereikbaarheid van het dorpscentrum en de school

De straten die de verbinding vormen 
tussen het dorpscentrum en de school 
moeten voor iedereen veilig zijn. 

Stel je voor dat de school start om 8u20 voor 
de tweede en derde graad en om 8u40 voor de 
eerste graad en het kleuteronderwijs. Dit zou 
ervoor zorgen dat de bestaande parking minder 
auto’s moet opvangen en dit zou de file in 
Ottenburg kunnen verminderen. 

Voor ouders met kinderen die elk bij een andere 
helft van de leerlingen horen, is het natuurlijk 
niet mogelijk om de kinderen af te zetten op 
verschillende uren. Zij zetten beide kinderen dan 
af om 8u20. 

De referenties tonen aan dat sommige scholen 
en gemeentes dit vandaag al doen. Soms doen 
ze dit om de toestroom van verkeer te spreiden, 
anderen voerden de maatregel in om contacten 
ten tijde van covid te beperken.

Virgo secundair in Londerzeel

In Leuven hanteren verschillende scholen elk een ander startuur om file in de stad te spreiden.

Eerste, tweede en derde 
graad starten om 8u30

Vierde, vijfde en zesde 
starten om 9U

De Zevensprong
start om 8u55
eindigt om 15u50

De Grasmus
start om 8u45
eindigt om 15u25

HDC
start om 8u20
eindigt om 16u05

Basisschool de Kraal in Herent

De Kraal variëerde haar starturen 
tijdens covid om contacten te 
beperken

Er worden speciale routes voorzien voor 
de schoolkinderen vanuit Ottenburg om 
veilig van thuis naar school te fietsen 
of te wandelen. Voor de kinderen van 
de Terlanenstraat is er een optie om 
doorheen het kerkhof te gaan. Voor de 
kinderen vanuit de Tommestraat wordt er 
een voetweg aangelegd. De exacte plaats 
van de voetwegen is nog onbepaald.

Om aan het autoverkeer te signaleren 
worden de dorpspoorten en -pleinen 
zichtbaarder gemaakt. Deze kruispunten 
laten weten aan chauffeurs dat ze het 
dorp binnenrijden en vanaf hier trager en 
voorzichtiger moeten zijn.

Op een goedgelegen parking voor het 
dorp voorzien we de mogelijkheid voor 
deelauto’s en laadpalen.

Parkeerplaatsen die vandaag bestaan en 
zullen blijven worden groener gemaakt.

De parkings op straat aan de slager 
worden weggehaald. Centraal in het dorp 
worden in elk scenario 6 parkeerplaatsen 
voor kort parkeren voorzien om te 
winkelen en voor personen met een 
handicap.



Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van de school?  (op de korte termijn)
IDEE 2. - Wat als we een Kiss & Ride aanleggen op de Bloemenstraat i.p.v. op de parking?

Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van de school?  (op de korte termijn)
IDEE 3. - Wat als een pendelbusje onze kinderen op een verzamelpunt oppikt?

Een stukje van de Bloemenstraat 
wordt ingericht als Kiss & Ride. De 
auto’s staan even stil op de weg en 
laten hun kinderen uitstappen langs 
het voetbalveld. 

Heel wat ouders komen vanuit het 
zuiden binnengereden in Ottenburg 
om hun kinderen af te zetten op de 
Letterboom. Ze staan dan erg lang in 
de file. Maar wat als ze hun kinderen 
op een gezamenlijk punt buiten 
het dorpscentrum zouden afzetten 
en een pendelbusje de kinderen 
tezamen oppikt en naar school 
brengt? Dit systeem zou kunnen 
toegepast worden voor leerlingen 
vanuit het zuiden en voor leerlingen 
vanuit de Florivalstraat.

Om de veiligheid van de kinderen te 
garanderen wordt de schoolpoort 
aangelegd op dit kruispunt zodat de 
kinderen direct vanuit de auto het 
schoolterrein kunnen betreden. 

Deze maatregel zou ervoor moeten zorgen dat 
ouders minder lang onderweg zijn, dat er minder 
file is in het dorpscentrum en dat de parking 
minder vol staat. Ouders die hun kind op een 
speciaal uur moeten afzetten of moeten spreken 
met een leerkracht kunnen alsnog zich parkeren 
aan de Letterboom.

Dit pendelbusje zou eveneens een kans kunnen zijn 
om het dorp beter te verbinden met belangrijke 
plekken in de omgeving. Het pendelbusje zou 
bijvoorbeeld een route kunnen afleggen tussen 
station Florival, de school de Letterboom, GSK en 
station Waver. 

In dit scenario blijft de bestaande 
parking bruikbaar voor de ouders die 
hun kind moeten begeleiden naar 
de school. De bedoeling is wel dat er 
minder ouders zich parkeren en dat 
er beter gebruik wordt gemaakt van 
de Kiss & Ride dan vandaag het geval 
is.



Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van het dorp maar beperken we de drukte?
IDEE 4. - Wat als de schoolparking ook voor het dorp wordt gebruikt? (lange termijn)

Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van het dorp maar beperken we de drukte?
IDEE 5. - Wat als we ons parkeren op randparkings? (lange termijn)

De vorige ideeën kunnen op de korte 
termijn ingevoerd worden en zullen 
ervoor zorgen dat de parking aan de 
school minder gebruikt moet worden. 
Door een mooie en veilige verbinding 
aan te leggen tussen het dorpscentrum 
en de parking kunnen bezoekers zich hier 
parkeren en naar het centrum wanelen. 
In dit scenario kunnen er deelauto’s of 
laadpalen voorzien worden aan deze 
parking.

Indien we dit idee toepassen hoeft er 
minder parkeergelegenheid centraal 
in het dorp te zijn. Er kunnen enkele 
parkings worden omgeruild voor meer 
ruimte voor de bewoners en hun 
activiteiten en groene inrichting. 
Er worden wel enkele parkeerplaatsen 
voorzien voor klanten en mensen met een 
handicap.

Door verschillende nieuwe parkeergelegenheden 
te voorzien aan de randen van het dorp kunnen 
we ervoor zorgen dat bezoekers en ouders van 
schoolkinderen niet langer het dorp moeten 
inrijden en in de file hoeven te staan. Aan de 
hand van veilige voetwegen kunnen de bezoekers 
of de leerlingen naar het centrum en de school 
wandelen. Dit zal er voor zorgen dat het veel 
minder druk wordt en dat mensen sneller een 
plek vinden voor hun auto. Het dorpscentrum zal 
veiliger worden voor voetgangers, fietsers en de 
Ottenburgenaren.

voorstel: 

Parkeergelegenheid 1: Het braakliggend perceel 
langs de Leuvensbaan.

Parkeergelegenheid 2: Langs het veld op de hoek 
van de Florivalstraat en de Grote Grubbe

Parkeergelegenheid 3: Op het veld achter de 
parking van de Spar.

1.

3.

2.



Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Nu is het aan jou! Wat vind jij van deze vijf ideeën? Zou je door 
het kerkhof wandelen omdat dat veiliger is? Zal een kiss en ride 
op de Bloemenstraat beter gebruikt worden? Zal het pendelbusje 
voor minder file zorgen? Zou je je auto op de schoolparking of een 
randparking zetten om het dorp te bezoeken?

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:



1. de markt blijft op de huidige plek      A. het voetbalveld blijft nog even

2. een dorpsplein langs de Kerkstraat      B. Park Florival

Activiteiten in het dorpscentrum

In dit scenario blijft de markt waar ze 
vandaag ligt. Het dorpsplein voelt in 
dit scenario aan als een verbreding 
van de Leuvensebaan. Het plein wordt 
dan opgeknapt, vergroend en enkele 
parkeerplekken kunnen verschuiven. 

In dit scenario ligt het dorpsplein langs 
de Kerkstraat en niet meer langs de 
Leuvensebaan. Het plein is nog steeds de 
verbreding van een straat, maar zal veel 
rustiger zijn. 

We onderscheiden drie plekken waar 
betaalbare, sociale nieuwbouw kan 
komen. Er kunnen gebouwen komen aan 
de oude school, op het braakliggende 
perceel en op de parking van de school 
indien deze op de lange termijn zou 
verschuiven.

De plekken voor nieuwbouw verschuiven 
een beetje maar liggen ongeveer in 
dezelfde zones. Een groot verschil met 
het vorig scenario is dat er hier ook op de 
bestaande markt kan gebouwd worden 
omdat dit niet langer een dorpsplein is.

In dit scenario is het voetbalveld reeds 
verhuisd. De vrijgekomen ruimte wordt 
omgezet in een echt park met veel 
bomen, biodiversiteit, en plekken voor 
water zoals wadi’s. We brengen het bos 
dichter bij het dorp.

Ook in de leegstand kunnen er nieuwe 
woningen komen. Deze gebouwen liggen 
langs de Leuvensebaan en zijn eveneens 
geschikt voor een nieuwe winkel, herstel-
atelier, of zorgdienst.

Nieuwe chiro-lokalen kunnen langs de 
kantine komen. Hier voorzien we ook een 
uitbreiding van het bos zodat de chiro 
dichtbij een groene speelruimte ligt.

Op de volgende afbeeldingen zien we enkele scenario’s voor 
nieuwe activiteiten in Ottenburg. De bestaande functies staan 
ook op elk kaartje aangeduid. Ter inleiding overlopen we ze 
even.

De verschillende scenario’s zijn voorbeelden van op welke locaties er nieuwe functies 
kunnen bijkomen. We overlopen even wat de verschillende icoontjes betekenen:

De dorpstuin: een klein parkje toegankelijk voor het 
hele dorp waar ontmoeting centraal staat.
 

De chiro-lokalen: deze staan in elk 
scenario aan de kantine.

De markt of het dorpsplein: 
deze zone is in het geel 
aangeduid en verschilt sterk 
per scenario.

Een nevenbestemming voor 
de kerk: bv. een cultuurhuis?

Invulling voor de 
oude school: bv. een 
kunstencentrum.

Ruimte voor sport: dit kan in de vorm 
van een gebouw of een buitenterrein.

De buitenschoolse opvang: deze staat 
telkens dicht bij de bestaande school.

Een park met veel bomen en 
biodiversiteit. Hier kan ook een 
speelbos in komen.

Dit icoon duidt op de gemeenschapsfuncties  in 
gebouwen zoals de zaal de Linde. Ook het Zevende 
Zegel vormt een belangrijke ontmoetingsplek.

Langs de Leuvensebaan liggen verschillende 
belangrijke diensten zoals de Spar, de apotheek, de 
café’s en de slager.



3. een dorpsplein bij de kerk & pastorie       C. een recreatief speelpark

Waar ligt voor jou de balans tussen meer voorzieningen en meer inwoners?

In dit scenario ligt het dorpsplein centraal 
tussen de kerk, de feestzaal De Linde 
en de oude school. Zo brengt ze deze 
belangrijke functies samen en ligt ze ook 
vlak naast de dorsptuin. Omdat ze niet 
langer langs een drukke straat ligt zal het 
dorpsplein veel rustiger zijn.

Tijdens de vorige participatie-avond vertelden vele inwoners dat ze verkiezen dat er niet te veel 
bijgebouwd wordt en dat er niet te veel mensen naar Ottenburg verhuizen. Daarnaast hoorden 
we ook de vraag naar nieuwe functies en diensten zoals een turnzaal, buitenschoolse opvang, en 
beter openbaar vervoer. Onderstaande grafiek toont aan dat meer inwoners en meer diensten 
sterk aan elkaar gelinkt zijn: bv. voor een fietsenmaker zal het pas rendabel zijn om zich in 
Ottenburg te vestigen indien die voldoende klanten heeft. 

De plekken voor nieuwbouw verschuiven 
een beetje maar liggen ongeveer in 
dezelfde zones als het vorige scenario. 
Ook hier kan er gebouwd worden op de 
bestaande markt.

In dit scenario is het voetbalveld slechts 
gedeeltelijk omgezet in een park met 
bomen en is er meer ruimte gezien voor 
sportgelegenheden (bv. multisport, 
skaten, basket, ...)

Naast ruimte voor sport is er hier ook 
ruimte voor gedeelde moestuintjes. 
Deze zouden voor bewoners kunnen zijn, 
voor de school, of een hobby-boer in de 
omgeving.

Een dorp met meer 
inwoners kan haar publieke 
ruimte beter onderhouden

Meer inwoners betekent een 
levendiger dorp, maar te 

veel mensen kan zorgen voor 
anonimiteit en vervreemding

Een fietsenmaker zal 
pas rendabel worden als 

er meer inwoners zijn

De frequentie van de bus 
en de trein neemt toe

Voor een turnzaal en IBO 
zal de gemeente inkomst 

halen uit nieuwe woningen

Nieuwe chirolokalen moeten 
er zo snel mogelijk komen

De Lijn zal hun frequentie 
minderen de komende jaren



“De sportzaal van het Koninklijk Atheneum van Ukkel bevindt zich in een 
bosrijke omgeving in het zuiden van de stad, die haar campus als de ‘grootste 
tuin in Brussel’ beschrijft. Het omliggende bos was voor URA het uitgangspunt 
om een eenvoudig gebouw te ontwerpen dat evenwel een antwoord biedt 
op de confrontaties van de site: open versus gesloten, bomen tegen helling, 
materialiteit versus transparantie, gebouw versus natuur. [...] De architecten 
beogen de gebruikers van de sporthal het gevoel te geven dat ze in het bos 
staan. De open glaspartijen die op verschillende hoogtes werden geplaatst, 
tonen de omliggende bomen vanuit verschillende perspectieven.”

“Een gebouw voor een buitenschoolse opvang en een gebouw voor de Scouts 
(de jongeren deden zelf de afwerking) staan tegenover elkaar. De twee 
volumes zijn gebaseerd op modulaire skeletbouw, waardoor ze eenvoudig 
uit te breiden, maar ook demonteerbaar zijn. De inplanting creëert een 
ontmoetingsplaats, maar liet ook toe om in gedeelde technische installaties 
te voorzien.”

“De Walkartkerk biedt plaats aan ongeveer 120 mensen in de 
kerkopstelling. Daardoor is de kerk geschikt voor het geven van lezingen, 
(jaar)vergaderingen, trouwen, rouwen en, heel verrassend, als restaurant! 
Een aantal dames uit Zeist richtten de kerk in als eetzaal/restaurant t.b.v. 
een diner dat zij organiseerden om sponsorgelden te werven voor hun loop 
voor Pink Ribbon.”

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck, Gymnasium Koninklijk Atheneum Ukkel, Ukkel ©Filip Dujardin

Jeugdlokalen en kinderopvang Oude God © KPW Architecten

© Walkartgemeenschap Zeist, eetzaal in de kerk, Zeist

©2018 Vereniging Kleine Kernen Limburg, De kerk is toch van de gemeenschap?

Enkele architecturale referenties

Voorbeeld 1. - Sportzaal in het bos

Voorbeeld 3. - Jeugdlokalen en kinderopvang gecombineerd

Voorbeeld 2. - Medegebruik in de kerk
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De grote lijnen

VKKL gelooft in de eigen kracht van de gemeenschap 
waarbij de wens om samen te werken met anderen 
richtinggevend is. De grote opgave bij het herbestemmen 
van een kerk is om recht te doen aan de specifieke 
cultuurhistorische betekenis van het gebouw in zijn 
nieuwe functie. Een nieuwe bestemming geven aan een 
parochiekerk is een taai, moeizaam en langdurig traject, 
maar met inzichtelijk maken van alle betrokkenen, 
projectmatig werken en heldere en open communicatie, 
wordt de kans van slagen groter.

1. Alle betrokkenen
2. Projectmatig werken
3. Heldere en open communicatie

Alle betrokkenen
Wat zich afspeelt rondom een kerkgebouw heeft nogal eens de kenmerken van 
een spel waarin meerdere spelers zich over het speelveld bewegen en zonder 
enige samenhang met elkaar de strijd aangaan. Natuurlijk is de eigenaar van 
het kerkgebouw één van de spelers. Het is vaak het parochiebestuur dat zich 
beschouwt als de trotse eigenaar van het gebouw. Vervolgens zijn er de be-
woners die vinden dat hun dorp niet zonder beeldbepalend kerkgebouw kan. 
Ook andere spelers hebben de nodige invloed, denk daarbij aan gemeente, 
het bisdom, monumentenzorg, Provincie en commerciële marktpartijen, zoals 
woningcorporaties en projectontwikkelaars. Bij het herbestemmen van een 
parochiekerk zijn in tegenstelling tot andere projecten altijd drie partijen be-
trokken, namelijk parochiebestuur, gemeente en bewoners. In hoofdstuk 2 en 
3 wordt uitgelegd waarom dit zo is.



Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Nu is het aan jou! Wat vind jij van de verschillende voorstellen? Je 
kan 1,2 en 3 telkens combineren met een voorstel A,B of C. Welke 
voorstellen genieten jouw voorkeur en waarom? Vind jij dat er meer 
voorzieningen en diensten in Ottenburg zouden moeten zijn en dat 
het daarom goed is als er enkele inwoners bij komen?

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:



Nieuwe woonvormen? Dat kan in de huizen en panden van vandaag.

Hoe introduceren we nieuwe woonvormen in Ottenburg?
Vandaag zijn er vooral vrij grote vrijstaande woningen in Ottenburg met meerdere slaapkamers. Dit maakt het moeilijk om voor 
mensen die een kleinere woning zoeken, iets te vinden. Er zijn verschillende redenen dat iemand een kleinere woning zoekt: omdat 
hun budget te beperkt is, omdat ze een woning zoeken met minder onderhoud of omdat ze geen kinderen hebben bijvoorbeeld. 
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APPARTEMENT, TWEEWOONST

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

 �  Woonvorm  
Appartementen en grondgebonden wonin-
gen

 �  Bouwvorm 
Verbouwing van een bestaand gebouw en 
nieuwbouw

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

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

 �  Initiatiefnemer  
MAC Projectontwikkeling NV

 �  Partners  
AB Associates

 �  Architect  
AB - ABE,  
architectenassociatie Architecten-
bureau Bert Van der Borgth bvba  
en ABE-architecten

 �  Realisatie 
Beneens-Heynen Architecten

 � Aantal wooneenheden 18

 �  Contactgegevens  
Philip Peters  
philip@mac-nv.be

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

 �  Woonvorm 
Opsplitsing/tweewoonst

 �  Bouwvorm  
Verbouwing van een bestaand gebouw

 �  Juridische structuur  
Eigenaar - verhuur

 �  Doelgroep  
Intergenerationeel

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

 �  Optimalisatie
Deze ééngezinswoning werd te groot voor 
een alleenstaande. De woning wordt, onder 
voorbehoud van het verkrijgen van de ver-
gunning, opgesplitst in twee aparte woon-
gelegenheden. Eén woongelegenheid op 
de begane grond en één op het verdiep. Elk 
heeft een eigen toegang.

 �  Aanpassing stedenbouw kundige  
voorschriften noodzakelijk
Dit is nodig omdat de voorschriften enkel 
een eengezins woning toelieten. De aanpas-
sing van de verkavelingsvoorschriften maakt 
het mogelijk om de woning op te splitsen

 �  Initiatiefnemer  
Godelieve Van Rysselberghe

 �  Aantal wooneenheden 2

 �  Contactgegevens  
Edingsesteenweg 138,  
1755 Gooik 
02 532 17 08

CO-WONEN
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COHOUSING COHOUSING

Ecovillage  
Kampenhout |  
Kampenhout
Kampenhout ligt centraal in de drie-
hoek Leuven-Brussel-Mechelen. Het 
project plant een ecologische wijk, 
ontwikkeld volgens de cohousing-
principes, op een site van meer dan 
2ha groot. Het wil een antwoord 
bieden op vergrijzing en vereenza-
ming en wil een woonuitbreidings-
gebied op een duurzame manier 
ontwikkelen.

 �  Woonvorm  
Cohousing

 �  Bouwvorm 
Nieuwbouw

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

 �  Doelgroep 
Intergenerationeel

 �  Combinatie cohousing - abbeyfield
Het opzet is om 10 van de 56 woningen via 
Abbeyfield te realiseren. Deze tien wonin-
gen zullen exclusief voorbehouden worden 
voor 55+ers die bewust kiezen voor een 
participatieve woonvorm. 

 �  Initiatiefnemer  
Fam. Ghijselings

 �  Partners  
Cohousing Projects

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

 �  Aantal wooneenheden  
2 of 3 clusters van 15-25 woningen

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

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

 �  Woonvorm  
Cohousing

 �  Bouwvorm  
Verbouwing van een bestaand gebouw

 �  Juridische structuur 
VZW in fase opstart, Burgerlijk Maatschap 
in fase verbouwing, particuliere eigen-
dommen met vaste onderlinge afspraken, 
gecombineerd met vereniging van mede- 
eigendom voor de collectieve delen in fase 
bewoning

 �  Doelgroep  
Intergenerationeel

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

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

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

 �  Initiatiefnemer  
Familie Van Roey

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

 �  Aantal wooneenheden  
10 à 12

 �  Contactgegevens  
Paul Corthouts 
corthoutspaul@gmail.com

 � www.pachthofvanhertoginnedal.be
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Casa Cura | Leuven
Het project initieert intergenerati-
oneel en solidair wonen in Leuven 
door ouderen te linken aan studen-
ten. Vernieuwend en oplossings-
gericht denken zijn hier zeker van 
toepassing. Het project is een sa-
menwerking tussen het OCMW, de 
KUL en de stad Leuven.

 �  Woonvorm  
Hospita

 �  Bouwvorm 
Bestaand gebouw

 �  Juridische structuur 
Eigenaar - verhuur

 �  Doelgroep 
Eenzame oudere (OCMW-cliënt) matchen 
met student

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

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

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

 �  Initiatiefnemer  
OCMW Leuven Thuiszorg

 �  Partners  
Stad Leuven en KU Leuven

 �  Aantal wooneenheden  
Academiejaar 2015-2016: 1 
Academiejaar 2016-2017: 5 
Academiejaar 2017-2018: minimum 3

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

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

 �  Woonvorm  
Woongroep

 �  Bouwvorm 
Verbouwing van een bestaand gebouw

 �  Juridische structuur 
Eigenaar - verhuur

 �  Doelgroep 
Personen met een handicap

 �  Sociaal engagement 
Er wordt onderzocht of er verhuurd kan 
worden via een sociaal verhuurkantoor 
(SVK).

 � Optimalisatie en herbestemming
Aanpassing stedenbouwkundige voor-
schriften noodzakelijk.

 �  Sociaal-fiscaal statuut 
Er wordt onderzocht of er beroep gedaan 
kan worden op huursubsidies voor de be-
woners.

 �  Initiatiefnemer OCMW Zemst

 �  Partners Inclusie invest cvba-so

 � Architect Plaza Vilvoorde

 �  Aantal wooneenheden 6

 �  Contactgegevens  
Carmen Commers 
015 61 85 16 
carmen.commers@ocmw-zemst.be

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

 �  Woonvorm  
Co-wonen

 �  Bouwvorm 
Verbouwing van een bestaand gebouw

 �  Juridische structuur 
Eigenaar - verhuur

 �  Doelgroep 
Sociale huur

 �  Sociaal engagement en sociaal wonen
De eigenaar kiest er bewust voor om de wo-
ningen te verhuren via een SVK.

 �  Optimalisatie
Een eengezinswoning wordt opgedeeld in 
twee wooneenheden.

 �  Herbestemming en bouwen in tweede 
orde
De eigenaar wilde het achterliggende voor-
malige schoen fabriekje herbestemmen tot 
1 à 2 woongelegenheden en/of gemeen-
schappelijke ruimte. Het fabriekje werd na 
afweging afgebroken.

 �  Initiatiefnemer 
Fam. Raymaekers

 �  Partners 
SVK WoonregT vzw

 �  Architect 
Tom Van Ackere

 �  Aantal wooneenheden 
2

 �  Contactgegevens  
Els Nicasy 
0495 89 75 72 
elsnicasy@hotmail.com

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

 �  Woonvorm  
Co-wonen

 �  Bouwvorm  
Verbouwing van een bestaand gebouw

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

 �  Doelgroep  
Intergenerationeel

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

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

 �  Beschermd dorpsgezicht/erfgoed 
De hoeve ligt in beschermd dorpszicht.  

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

 �  Initiatiefnemer  
Anne De Clerck

 �  Partners  
Liliane Vanhelden

 �  Architect  
Maarten Vermersch

 �  Aantal wooneenheden  
3 à 4 

 �  Contactgegevens  
Anne De Clerck 
Heuvelhofstraat 5, 3400 Laar 
016 63 32 12
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De oude vierkantshoeve wordt omgevormd 
tot 3 à 4 wooneenheden. Vroeger was dit 
slechts één wooneenheid met schuur en 
stallen.

 �  Beschermd dorpsgezicht/erfgoed 
De hoeve ligt in beschermd dorpszicht.  

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

 �  Initiatiefnemer  
Anne De Clerck

 �  Partners  
Liliane Vanhelden

 �  Architect  
Maarten Vermersch

 �  Aantal wooneenheden  
3 à 4 

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

© Dienst Wonen Vlaams-Brabant, Woning delen in Vlaams-Brabant. 



Voorbeeld 1. - Sociaal en duurzaam kleinschalig wonen: voormalige camping Rustenberg

Voorbeeld 2. - Community Land Trust: je koopt het gebouw maar niet de grond

Voorbeeld 3. - De wooncoöperatie: verenigd woningen bouwen of kopen

Hoe houden we de woningen betaalbaar en sociaal?
De woningen in Huldenberg zijn erg duur. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een lager budget ook een geschikte woning vinden 
en kunnen kiezen om in Ottenburg te wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden: kleiner wonen, ruimte delen, wonen binnen een 
coöperatie, een woning kopen zonder dat je de grond koopt, ... Hieronder lichten we drie voorbeelden uit.

“In het Vlaams-Brabantse Huldenberg werden zes kleine demowoningen 
gebouwd die zowel milieuvriendelijk als betaalbaar zijn. De provincie 
Vlaams-Brabant en Kamp C pionieren er, dankzij Europese steun, met 
woningen die koolstofarm en energiezuinig zijn en tegelijkertijd toegankelijk 
voor de brede en groeiende groep van één- tot driepersoonshuishoudens. 
Om milieuvriendelijk én betaalbaar wonen in de toekomst veilig te stellen, 
pionieren een aantal partners, [...] met de bouw van kleine woningen die 
aan hoge milieu- en prijsvoorwaarden voldoen.”

“Een Community Land Trust wil warmere buurten creëren waar betaalbare 
woningen aangeboden worden. Ze ijvert voor meer kwalitatieve buurten 
met een grotere sociale cohesie. Door een juridische scheiding van grond 
en gebouw blijft de grond steeds eigendom van de gemeenschap en kunnen 
enkel de woningen gekocht of gehuurd worden. De woningen zijn betaalbaar 
omdat de eigenaar de grond niet hoeft te betalen.”

“Collectief bouwen en wonen, en in het bijzonder de wooncoöporatie, is een 
mogelijke oplossing om het wonen meer klimaatvriendelijk, meer ruimte- 
efficiënt, duurzamer en betaalbaarder te maken. Een wooncoöperatie is, in 
haar meest eenvoudige vorm, een organisatie van burgers die zich verenigen 
in een vennootschap om samen hun woonbehoefte te realiseren. De leden 
verwerven een aandeel binnen de wooncoöperatie en zijn dus mede-eigenaar 
van de coöperatieve vennootschap.”

©Kamp C, Zes nieuwe milieuvriendelijke en betaalbare woningen ingehuldigd in Huldenberg

© ag stadsontwikkeling Leuven, Community Land Trust Leuven

© Anne Malliet, Revival van de wooncoöperaties, Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen

“HET NAOORLOGSE 
WOONMODEL HEEFT ZIJN 

LIMIETEN BEREIKT.
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REVIVAL VAN DE 
WOONCOÖPERATIES

ANNE MALLIET

Betaalbaar en kwalitatief 
wonen voor iedereen

De Unitas Tuinwijk in Deurne naar 
het ontwerp van architect Eduard 
Van Steenbergen. De tuinwijk was 
gestart als een huurderscoöperatie, 
maar werd later omgevormd tot een 
koperscoöperatief. Tussen 1926 en 
1932 werden 195 woningen gebouwd. 
© Onroerend Erfgoed, Kris 
Vandevorst

de coöperanten om een gebouw te verwerven of 
te bouwen. De coöperatieve vennootschap is ei-
genaar van het volledige gebouw, zowel van de 
woningen als van de gemeenschappelijke delen. 
De coöperant-bewoner beschikt over een ‘woon-
recht’ en heeft dus woonzekerheid in een huur-
woning. Door zijn aandeel is hij mede-eigenaar 
van het patrimonium van de coöperatie. In een 
wooncoöperatie huur je als het ware bij jezelf. 
Coöperatieve ondernemingen baseren zich op 
waarden als zelfhulp, zelforganisatie, democratie, 
gelijkheid en solidariteit. Het is een bedrijfsmodel 
dat mensen en maatschappelijke meerwaarde 
centraal stelt, dat doelmaximalisatie eerder dan 
fi nanciële winst voorop stelt. Wonen wordt uit de 
speculatie gehaald en de harde grens tussen 
kopen en huren verdwijnt. Er moet geen winst 
af       geroomd worden op de vastgoedtransactie. Dat 
maakt het wonen betaalbaar. De coöperanten huren 
‘tegen kostprijs’. Dat wil zeggen dat alle kosten 
inbegrepen zijn in de huurprijs: niet alleen de 
bouwkost, maar ook de onderhouds- en beheers-
kosten en zelfs de toekomstige renovatiekosten. 

De voordelen van wooncoöporaties: het Zwitserse 
model
In Zürich kent het honderd jaar oude model van 
de woningcoöperatie een ware revival. Het biedt 
antwoorden op maatschappelijke vraagstukken 
waar ons op eigendom gebaseerde woonbeleid 
geen antwoord op heeft. In Zürich is de woning-
markt heel anders georganiseerd dan bij ons. 
Negentig procent van de woningen zijn er 
huurwoningen, en ongeveer een vijfde van die 
huur woningen worden gebouwd en beheerd door 
woningcoöperaties. De stad Zürich faciliteert 
het coöperatieve model door bouwgronden in erf-
pacht aan te bieden voor zestig tot negentig jaar. 
De Zürichse woningcoöperaties bieden hun leden 
niet alleen betaalbare woonruimte aan in de stad, 

ze zijn ook voortrekkers in duurzaam bouwen. 
Ze passen ecologische en energie zuinige bouw-
methoden toe, leggen warmtenetten op rest-
warmte of geothermie aan. Ze kunnen hun ver-
ouderde, naoorlogse woonwijken slopen om op 
dezelfde ruimte compactere woonensembles met 
hogere dichtheden te realiseren. Ze innoveren door 
nieuwe woningtypes aan te bieden, zoals ‘cluster-
wonen’, passend voor de Zürichse huishoudens 
die voor de helft slechts één persoon tellen. De 
coöperatieven schuwen ook de grote schaal niet. 
Het schaalvoordeel zorgt voor betaalbaarheid of 
maakt de toepassing van wijkverwarming haalbaar. 
De coöperaties bouwen kosten- en milieu bewust. 
In veel gevallen is er geen parkeergarage aan-
wezig. Om het leven zonder auto comfortabel te 
maken, worden goed uitgeruste fi etsenstallingen 
voorzien in of nabij het appartement. Behalve 
betaalbare woonruimte bieden ze hun huurders 
ook voorzieningen aan zoals gemeenschaps -
ruimtes, gastenwoningen, ateliers, ruimtes voor 
coworking, deelauto’s en huurfi etsen. Een ander 
voordeel van een wooncoöperatie is dat je als 
huurder heel fl exibel bent. Je kan je levenslang 
woonrecht op verschillende manieren invullen. 
Bij een wijzigende gezinssituatie, bijvoorbeeld bij 
de geboorte van een kind of als de kinderen het 
huis uit trekken, kan je gemakkelijk verhuizen naar 
een grotere of kleinere woning binnen het grotere 
woningencomplex.

Een bijzonder model is de Baugenossenschaft 
Zurlinden. Dat is geen coöperatie van huurders, 
maar een coöperatie van aannemers. Verschil-
lende bouwbedrijven, elk met een eigen speciali-
satie, hebben zich verenigd om kwalitatieve en 
duurzame woningen te bouwen. De coöperatie 
van aannemers is echter geen projectontwikkelaar 
zoals wij die in Vlaanderen kennen, maar een in-
vesteerder. Er is een groot verschil tussen ontwik-
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Hoe bewaren we het dorpskarakter van Ottenburg?
Ottenburg is een dorp in verandering. Her en der komen er af en toe nieuwe woningen bij en worden 
oude woningen vervangen. Hoe zorgen we er voor dat ons dorp haar dorpskarakter en charme niet 
verliest? En welke maatregelen kunnen we nemen om van het dorp een mooier dorp te maken? 

De foto’s op deze poster zijn afkomstig uit het 
boek ‘De mooiste dorpen van Vlaanderen’ waaruit 
we inspiratie kunnen halen. De axonometrieën 
komen uit het boek ‘Toolbox dorpse architectuur’ 
en leggen enkele architecturale principes uit.

Voorbeeld 1. - Laten we niet alles volbouwen

Bij nieuwbouw wordt er vaak erg hoog en tot 
tegen de straat gebouwd, omdat de ontwikkelaars 
een maximale woonoppervlakte willen. Dit zorgt 
er voor dat de straten erg benauwd aanvoelen 
en dat er weinig ruimte is voor licht en lucht. 
Laten we in plaats daarvan bij nieuwe gebouwen 
niet alles volbouwen tot tegen de straat. De 
axonometrieën hiernaast tonen dat er op die 
manier kleine pleintjes kunnen ontstaan waar 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dat we 
belangrijke zichten naar monumenten of naar 
het achterliggende landschap open kunnen 
houden.

Voorbeeld 2. - Kleine pleintjes bieden ruimte voor ontmoeting

Voorbeeld 3. - Streekeigen materialen en variërende daken

Karakteristiek voor een dorp is de traditionele 
vorm van hoeves en boerderijen waarbij de 
verschillende woningen (of stallen) rond een 
koer of een hof liggen. Door woningen te 
schakelen rond een pleintje krijgen ze toegang 
tot een buitenruimte die ze delen met enkele 
andere bewoners van het dorp. Omdat er geen 
verkeer doorheen het hof rijdt, is er ruimte voor 
bankjes, planten, een picknicktafel, enzovoort. De 
axonometrieën tonen een vorm van hofwonen, 
maar woningen rond een doodlopend straatje 
kunnen net zo goed hetzelfde effect geven. De 
foto toont een buitenruimte gedeeld door twee 
woningen in het dorp Dikkele.

Wanneer er nieuwe appartementen worden 
gebouwd voelen deze vaak erg massief aan 
omdat ze als één blok in dezelfde materialen 
worden opgebouwd. Door verschillende 
soorten bakstenen te gebruiken, met voorkeur 
materialen vanuit de eigen streek, krijgen de 
woningen een minder zware indruk en voelen 
ze toch uniform aan. De toolbox raadt aan om 
‘daken te doen dansen’: verschillende types 
daken op andere hoogtes brengt variatie in het 
straatbeeld en geeft een zeer dorpelijk gevoel. 
Ook de afbeelding vanuit Beersel toont aan hoe 
een samenstelling aan verschillende daken een 
interessant en dorpelijke atmosfeer geven. De 
verschillende tinten baksteen helpen hierbij.



Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Nu is het aan jou! Zie jij mogelijkheden om nieuwe woonvormen 
(co-housing, zorgwonen, duo-wonen, ...) te introduceren in 
Ottenburg? Hoe maken we het wonen in Ottenburg betaalbaar en 
wat betekent betaalbaar voor jou in euro/maand? Denk je dat deze 
voorbeelden kunnen helpen om het dorpskarakter te bewaren?

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:



Hoe kan vergroening de leefkwaliteit in het dorp versterken?

Bomen, struiken en kruidige planten 
versterken de identiteit van het dorp, 
zowel in de grotere groene zones als 
daartussen. Samen vormen ze een groen 
netwerk doorheen het dorp naar het 
omliggende landschap.

Op strategische plekken worden 
bijkomende solitaire ‘Dorpsbomen’ 
geplant als markante boom. In de 
dorpskern worden meer verharde 
zones aangeplant met straatbomen, 
terwijl de dorpstuin een boomgaard 
krijgt en een aantal mooie parkbomen. 
Vanuit het landschap wordt het bos 
verder doorgetrokken doorheen het 
park van speelbos tot een meer open 
bomenweide.

Rond de grotere groene ruimtes worden 
struikengordels en solitaire struiken 
geplant, die overgaan in een kruidig 
hooiland. Grote gemaaide patronen 
vormen het beloopbaar gazon.

Markt omgeven door vegetatie

Open ruimte

Vistas

Natuurconnectie

Bestaande bomen

Vegetatielaag 1: nieuwe bomen

Groen dorpsbeeld

Vegetatielaag 2: struiken en 
struwelen
Vegetatielaag 3: Hooiland/vaste 
planten

Vegetatielaag 4: Grasland

Bomen in groep

+  gelaagde beplanting
+  benadrukken 
doorzichten
 en gebouwen
+  seizoensbeleving
+  minder hitte in het dorp

+  speelbosje
+  schaduwrijke zitplek
+  nestegelenheid voor vogels
+  groen karakter van het dorp



Dorpsbomen Boomgaard in 
de dorpstuin

Vergroenen van de voetpaden

Speelbosje

Oppervlaktewater 
en infiltratieplekken

+  identiteit van het dorp
+  oriëntatie- en afspreekpunt
+ poort tot het dorp

+  landschappelijke waarde
+ erfgoedwaarde met 
 oude rassen
+ bloei- en pluktijd

+  natuurbeleving
+ educatief

© Referentie: Center Overjise, https://inspiratiebank.stradus.be/nl_BE/inspiratiebank/merken/765-centrumstraten-overijse.html

Meer trage wegen en verbinding met het landschap

Doorheen Ottenburg lopen tal van smalle 
voetwegen die het dorpscentrum verbinden 
met het omliggende landschap. De voetwegen 
vormen een veilig alternatief voor voetgangers 
en fietsers die de autowegen willen vermijden 
en zorgen dat je met enkele stappen vanaf 
de kerk direct in het bos kan staan. De 
bestaande voetwegen moeten daarom absoluut 
behouden worden, maar we moeten eveneens 
nieuwe voetwegen aanleggen. Daarom zou 
het interessant zijn dat, wanneer iemand zijn 
woning verbouwt of verkoopt, de gemeente een 
stukje van het perceel kan overkopen om er een 
voetweg aan te leggen. De foto toont een familie 
die een wandeling maakt doorheen de voetwegen 
van Veurs.



Hoe kunnen we ons privaat eigendom vergroenen?

Planten van struiken 
en bomen

Klimplanten tegen 
de gevel

Ontharden: tegels eruit, 
groen erin

+  minder hitte door schaduw
+ biotoop voor vogels en insecten

+  vergroenen en verzachten
+ seizoenale beleving

+  meer infiltratie
+ minder hitte
+ bijdrage aan de natuur
+ bijdrage aan een mooi groen dorp

Laten we meer dorpsbomen planten
Wat bepaalt het pittoreske en charmante karakter 
van Ottenburg? Enerzijds zijn het de bakstenen 
rijwoningen en de gedecoreerde gevels, 
anderzijds spelen de dorspbomen een grote 
rol. De aanwezigheid van dorpsbomen is voor 
veel dorpen een belangrijk kenmerk van hun 
schoonheid en hun aantrekkingskracht. De foto’s 
hiernaast tonen de dorpen Lillo-Fort, Aldeneik en 
Beersel waar dorpsbomen een cruciale rol spelen.

Kunnen we de komende jaren in onze voortuinen 
meer dorpsbomen planten? Door ze in de 
voortuinen te planten staan ze niet op straat in de 
weg van doorgaand verkeer en zo versieren we de 
lege grasveldjes die langs onze straten en pleinen 
liggen. Een kleine moeite, maar een grote stap 
richting het mooiste dorp van Vlaanderen.

Natuur als decoratie voor onze woningen
Wanneer we de 50 mooiste dorpen van 
Vlaanderen als voorbeeld nemen, zien we dat 
de aanwezigheid van groen een heel belangrijke 
rol speelt. Bloemenperken en struiken brengen 
natuur op straat en bomen en slingerplanten 
omarmen de verschillende gebouwen. De planten 
en bloemen zorgen voor een rustgevende sfeer 
en brengen doorheen de seizoenen verfrissende 
kleuren en zichten. Ottenburg ligt dan wel 
middenin de bossen en de velden, maar het 
dorp zelf is erg grijs en grauw. Het aanbrengen 
van natuurlijke elementen kan een groot verschil 
maken. De foto’s hierlangs tonen de weelderige 
bloemenstruik in Roborst, de pastorie in’t groen 
in Wakkerzeel en beplante voortuintjes in Dikkele.



Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Nu is het aan jou! Welk idee vind jij het beste om het dorpscentrum 
groener en mooier te maken? Zie jij het zitten om je voortuin (te 
laten) vergroenen met een dorpsboom of bloemen en struiken? 
Zullen deze ideeën helpen om van Ottenburg het mooiste dorp van 
Vlaanderen te maken?

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:



Synthesekaart en eerste schetsen van de Leefbuurt

Huidige situatie

 
Eerste fase

Tweede fase

Belangrijkste verbindingen

Extra verbindingen voor voetgangers

Zone 30

Bushalte

Woonerf

Kiss & Ride

Belangrijke pleinen en oversteekpunten

Vergroenen van de voetpaden

Zone voor nieuwbouw

Vegetatielaag 1: Bestaande bomen

Vegetatielaag 1: Dorpsbomen

Vegetatielaag 1: Nieuwe bomen

Vegetatielaag 1: Boomgaard

Vegetatielaag2: Struiken en struwelen

Vegetatielaag 3: Hooiland/vaste planten

Vegetatielaag 4: Grasland

De dorpstuin

De chiro-lokalen

Sportterrein

Buitenschoolse opvang

Park Florival

Ontmoetingsplek

Nevenbestemming kerk

Volkstuintjes

Dorpshuis/dorpshart

LEGENDE



Zicht naar de kerk vanaf het tankstation

Zicht op de Leuvensebaan vanuit de Tommestraat

De welkom



Zicht naar het voormalig voetbalveld vanuit de Florivalstraat

Zicht op het centrale dorpsplein tussen de oude school en de Linde



Spreek ons aan, schrijf het neer in het 
boekje, of plak een post-it bij deze 
poster! Je kan ze plakken in het lege 
vak vanonder of op de kaart als je 
opmerking bij een specifieke plek hoort.

Dit waren de laatste posters. Heb je nog algemene opmerkingen? 
Zijn we nog belangrijke ideeën vergeten? Denk je dat deze ideeën 
helpen om van Ottenburg het mooiste dorp van Vlaanderen te 
maken?

Plak hier je post-its

Schijf hier je opmerkingen neer:


