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1.. VISIEVORMING

VERDICHTING ONDER DE KERKTOREN
Waarom is dit terrein zo uniek op stedenbouwkundig vlak?
De ideale ligging: onder de kerktoren
1. Aanvaardbare loopafstanden naar het dorpscentrum:
maximum 300 m naar groene ruimte, speelplein, lagere school, postkantoor,
voedingswinkels, cafe, apoteek, e. d...
2. Voor bejaarden: 100 m loopafstand is mogelijk vanuit het centrale deel.
3. Voor de kinderen: minder dan 400 loopafstand naar de lagere school en een veilige,
verkeersvrije route is mogelijk.
4. Walk to work: lokale tewerkstelling is mogelijk dankzij de brouwerij en kleine
ambachtelijke bedrijven.
5. Lokale bevolkingsgroei is op te vangen met een minimum aan ruimte beslag.
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A. HET CONCEPTPLAN
De basis van het ontwerpvoorstel zijn een viertal binnenpleinen van gemiddeld 40 op 50
meter. Deze verkeersvrije binnenpleinen hebben telkens de mogelijkheid voor cohousing
gemeenschappen met ontdubbelde rijwoningen en een gemeenschapshuis.
1. Berm
De berm bevat de vervuilde grond van de site, een biologische sanering is mogelijk via
de juiste planten die de zware metalen en de chloorwaterstoffen uit de bodem halen.
2. Co-housing groep
De binnenkoer is een semi-publieke ontmoetingsruimte waar kinderen onder toezicht
kunnen spelen in een veilige omgeving en waar de bewoners mekaar kunnen ontmoeten.
3. Volkstuinen
Bij hogere woondichtheden zijn volkstuinen nodig voor de mensen die een moestuin
willen.
4. Eetbaar bos en speelbos
Voor jong en oud is er een bosje ter beschikking met vele creatieve mogelijkheden.
5. Bestaande visvijver
6. Aquaponics
In een serre is productie mogelijk van groenten in combinatie met viskweek. De groenten
zuiveren het water voor de vissen en de vissen zorgen voor voeding voor de groenten.
7. Bestaande evenementenzaal van 'De Kampagne'.
8. Infiltratievijver
9. Sjotveld
10. Lagere school met veilige looproute
CH: Commonhouse (gemeenschapshuis) in elke cluster
P: Parking

Deze basis, met de helft rijwoningen en de helft kangoeroewoningen, geeft een
woondichtheid van 27 woningen/groep, goed voor 27 x 4 x 2,5 =270 inwoners.
NOCHTANS is deze woondichtheid (22 woningen/ha) niet optimaal en zelfs te
laag in het kader van de actuele problematiek in Vlaanderen.
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B. WAT IS DE WOONVRAAG IN STEENHUFFEL?
Vaststellingen:
o Er bestaan geen prognoses voor deelgemeente Steenhuffel, ook niet in het
structuurplan van de gemeente Londerzeel.
o De woonvraag wordt vandaag de dag niet zozeer bepaald door de natuurlijke
aangroei (door het verschil van geboorten en sterften), maar wel door de
gezinsverdunning en de immigratie.
o De immigratie vooral vanuit Bussel is in de toekomst onvermijdelijk; gezien het
groeiende woningtekort in Brussel.
o Gezien er in Steenhuffel te weinig openbaar vervoer voorhanden is ( geen harde
lijnen zoals tram en trein) is het de optie van de overheid om de woonvoorzieningen
in de toekomst te beperken tot de lokale groei - 'op eigen schaal te groeien'
Wat is de woonvraag te Steenhuffel zonder immigratie?
Prognoses voor Vlaanderen volgens 'Vrind'
Aantal inwoners in Vlaanderen: 6.350.000.
Prognose 2050: een (maximale) toename tegen 2050 van 1 miljoen inwoners.
Dit is een groei van 16 %.
Actuele data voor Steenhuffel (bron: gemeentebestuur)
Huidig aantal inwoners: 2827 bewoners en aantal gezinnen: 1104.
Huidige woningbezetting: 2,56 inwoners per woning
Prognose woonvraag op basis van de bevolkingsaangroei van 16 %

2827 + 16 % = 452 extra inwoners ofwel 196 nieuwe woningen.
Prognose woonvraag op basis van de gezinsverdunning:
In de steden is de woningbezetting nu reeds gedaald tot: 2,1 (waarvan 45 %
alleenstaanden).
Prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,56 tot 2,3 inwoners per woning.

Dit geeft 0,26 x 1104 = 267 nieuwe woningen.
Totaal: 196 + 267 = 463 nieuwe woningen te voorzien.
Op domein Sarens is er plaats voor max.300 woningen (zie verder) en de overige 136
kunnen opgelost worden in het verdubbelen van de bestaande rijwoningen en het
opvullen van de bestaande kavels (86)
Opmerking: de invloed van Brussel op het wonen in Vlaanderen
Bij al deze cijfers over het wonen in Vlaanderen is geen rekening gehouden met de
stadsvlucht uit Brussel. Indien de groeiende woningnood in Brussel niet dringend wordt
opgelost zal dit een belangrijke invloed hebben op Vlaanderen, dan zal Brussel
'overlopen' naar de Vlaamse rand, mede dank zij de massale investeringen in het
Gewestelijk ExpressNet. (GEN)
DE vraag is: moeten we vanuit de rand die overloop van Bussel opvangen of moeten we
Brussel vragen om meer woningen te bouwen in de stad?
In nieuwsbrief nr 14 ga ik hier verder op in. (wooncrisis in Brussel: pagina 6) Lees
meer...
Gemiddelde woninggrootte in het kader van de vergrijzing
Volgens de huidige prognoses is tegen 2030 zowat 1/3 van de bevolking 60+!
Gevolg: minstens 1/3 van de woningen zal dus veel kleiner moeten zijn dan de huidige
standaard.
De gemiddelde grootte van de bestaande alleenstaande woningen: 105 m²
De gemiddelde grootte van bestaande appartementen: 70 m².
We kunnen er vanuit gaan dat we ten minste 1/3 van de woningen moeten voorzien voor
alleenstaanden, kunnen we hiervoor het systeem van micro-housing toepassen: 40
m²/woning. Dit systeem past perfect in het concept van cohousing waarbij ook het
probleem van de vereenzaming wordt opgelost.
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a. Een dorp met "gaten":

Dat het dorp veel "gaten" vertoont in het woonweefsel werd reeds in 1983 aangekaart,
maar ondertussen zijn de meeste gaten in het dorpscentrum nog altijd niet opgevuld. De
gaten in de Sint Niklaasstraat de St. Genovevasrtaat en de Lekkestraat zijn opvallend.
Vooral de rijwoningen blijven onverkocht. Wat is de oorzaak?
Is het speculatie?. Waarschijnlijk wel want deze gronden staan niet te koop.
Ondertussen kunnen de mensen van Steenhuffel niet meer in eigen gemeente blijven
wonen.
Een forse belasting op de leegstaande percelen in de bouwzones van het dorscentrum
lijkt de enige manier om dit te kunnen oplossen op korte termijn.
b. Ontdubbeling van de bestaande rijwoningen
De meeste bestaande rijwoningen hebben dringend een update nodig op vlak van
energiezuinigheid. Dit kan gecombineerd worden met het aanpassen van deze woningen
aan de behoeften van oudere mensen en het opdelen van deze woningen in
kangoeroewoningen.
c. Inbreiding in de open ruimten in het dorp
Domein Sarens is zowat het enige domein dat in aanmerking komt.
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C. VOORSTELLEN VOOR EEN HOGERE WOONDICHTHEID
GEMIDDELDE WOONDICHTHEID: 44 WONINGEN/HA
Bebouwde oppervlakte met 3 woonlagen: 7300m² x 3 =
Aantal woningen: aan gem. 100m² per woning
Aantal nieuwe bewoners: 2,5 x 219 =
Woondichtheid bruto: 219 w./5 ha =

21.900m²
219 woningen
548 inwoners
44 woningen/ha

HOGE WOONDICHTHEID: 60 WONINGEN/HA
Bebouwde oppervlakte met 4 woonlagen: 7300 m² x 4 =
Aantal woningen: aan gem. 100 m² per woning
Aantal nieuwe bewoners: 2,5 x 300 =
Woondichtheid bruto: 300/5 ha =

29.200 m²
300 woningen
750 inwoners
60 woningen/ha
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TER VERGELIJKING
HOGE WOONDICHTHEID MET TORENS - 58 WONINGEN/HA
Indien we elke cluster vervangen
door een woontoren en we streven
naar dezelfde dichtheid, dan
bekomen we 18 verdiepingen per
toren.

De vier torens hebben 18 verdiepingen van 400 m² = 7200 m² bebouwde oppervlakte per toren,
voor vier torens geeft dat 4 x 7200 =
28.800 m²
Aantal woningen: aan gem. 100 m² per woning
288 woningen
Aantal nieuwe bewoners: 2,5 x 288 =
720 inwoners
Woondichtheid bruto: 288/5 ha =
58 woningen/ha

EVEN HOGE WOONDICHTHEID ZONDER TORENS - 60 WONINGEN/HA
Torens en open bouwblokken
zijn niet opgenomen in dit
ontwerpend onderzoek omdat ze
ruimtelijk storend zijn in deze
landelijke omgeving en
onvoldoende de woonkwaliteiten
kunnen evenaren van het
gesloten woonblok.
Tevens leidt deze woonvorm
naar appartementisering en
verstedelijking met verstoring
van contact met buur en natuur.
Voor de bestaande woningen is
een dergelijke optie niet te
verantwoorden omdat het te veel
inkijk geeft in de prive tuinen.
Dit geeft een ontwaarding van de
bestaande woningen en is voor
de bewoners onaanvaardbaar.
Meer groene ruimte?
Het argument dat torens meer groene ruimte geven klopt niet helemaal omdat die groene ruimte
niet direct visueel en auditief verbonden is met de woningen.
Het veiligheidsgevoel van de semi publieke ruimte is niet aanwezig.
Met andere woorden: de groene ruimten tussen de torens is niet kwalitatief, het zijn doorwaairuimten met een ongunstig micro klimaat.
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2..STEDENBOUWKUNDIG:
A. WELKE WOONDICHTHEID IS WENSELIJK?
De rijwoning is de basiskorrel van onze steden en
dorpen en heeft tal van woonkwaliteiten, zie tekening
hiernaast.
Benaderende netto woondichtheid per woningtype:
o Rijwoningen: 20 woningen/ha.
o Ontdubbelde rijwoningen: 40 woningen/ha.
o Drie woonlagen: 60 woningen/ha.
o Vier woonlagen: 80 woningen/ha.
(dit is een maximum dichtheid in landelijke gebieden,
auditief en visueel contact met de grond is nog
mogelijk)
Gezien men moet rekening houden met groene
ruimten is een combinatie van 3 à 4 bouwlagen een
woondichtheid van 60 woningen/ha mogelijk in
landelijke gebieden.
Ontwerpend onderzoek maakt duidelijk dat op dit
terrein een woondichtheid mogelijk is tussen de 40 en
60 woningen per ha.
Waarom zo hoog mogelijke woondichtheid ?
De schaarste aan bouwgrond zal met de jaren nijpender worden. Het komt er op aan om
de bevolkingsgroei op te vangen met een minimum aan ruimtegebruik.
Daarnaast is meer onafhankelijkheid van de auto mogelijk dank zij kortere loopafstanden
naar de voorzieningen.
B. WELK SOORT WONEN?
Verdichten zonder appartementisering - hersteld contact met buur en natuur
De kwaliteiten van de rijwoning vormen de basis:
o Elk huis heeft zi jn eigen identiteit en eigen voordeur.
o Goede mix van grote en kleine, dure en goedkope huizen.
o Dit kan met de verhoogde straat en
herkenbare voordeur met ontmoetingsruimte
aan de voordeur.
o Een hoog niveau van privacy kan
gecombineerd worden met spontaan sociaal
contact.
o De tuin is best gemeenschappelijk, zo
kunnen de kinderen van de woning erboven
in de tuin spelen.
Kangoeroe woningen
Ideaal zou de woning op het gelijkvloers
gebruikt worden door bejaarden, ze kunnen
eventueel assistentie krijgen van hun kinderen
die erboven wonen.
Dit systeem kan zeer flexibel zijn:
het gelijkvloers kan een microwoning zijn voor
alleenstaanden, of een kleine bedrijfsruimte
zijn, of bureau, of winkel.
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De toegevoegde waarde van cohousing
Cohousing geeft een goede mix tussen jong en oud, grote en kleine woningen.
Oudere mensen blijven maatschappelijk actief en wonen meestal op het gelijkvloers.
De tussenruimten tussen prive en openbaar is de ideale ontmoetingsruimte.
Cohousing fungeert als een stimulans voor het lokale sociale leven.

C. WELKE ANDERE FUNCTIES (KLEINE BEDRIJVEN, DIENSTEN, ENZ..) ZIJN ER
MOGELIJK?
Gemengde zone: meer dan alleen maar wonen.
Het domein van Sarens is altijd een bedrijfszone geweest en het zou wenselijk zijn dat
het niet evolueert naar een monofunctionele woonzone. Kleine bedrijven zouden er
mogelijk moeten zijn, vooral langs de zijde van de Brouwerijstaat - zie purperen kleur op
de tekening in 3D.
De socio-culturele functie
Muziekvereniging "De Kampagne VZW" bestaat
uit drie muziekbands met een muziek-en
dansopleiding: het is wenselijk dat deze sociaalculturele functie op deze plaats behouden blijft.
Ofwel wordt het huidige gebouwen complex
behouden, maar dit geeft veel ruimteverlies.
Ofwel wordt het geïntegreerd in een nieuw
gebouw met erboven kantoren en woningen.
De bedrijfsfunctie
Onder een groen plateau kunnen diverse
bedrijfsfuncties een plaats krijgen.
De onderliggende bedrijfsruimten kunnen met
natuurlijk licht verlicht worden dankzij
solartubes.
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D. HOE VERDICHTEN? WELKE WOONKWALITEITEN?
Geen appartementisering van Steenhuffel dorp
Rijwoningen zijn een tijdlang in onbruik geweest bij het realiseren van nieuwe
woongelegenheid.
Meestal zien we op het platteland
o ofwel verkavelingen met eengezinswoningen dat de noemer 'landelijk wonen' heeft.
o ofwel zien we een toename van appartementen in onze dorpskernen.
Gezien de toenemende ruimteschaarste wordt appartementisering gezien als een
oplossing voor meer verdicht wonen.
Nochtans hebben appartementen minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn
ook niet geliefd bij gezinnen met kinderen.
Appartementen verhinderen het goede contact met buur en natuur.
Het alternatief hiervoor is 'connective architecture': de verbindende architectuur van
samenhuizen en cohousing.
Zie vergelijkende tabel hieronder
Verbindende architectuur

Traditionele appartementen

1. Combinatie van gemeenschappelijke
tuin + daktuin + privè tuin

1. Geen tuin

2. Traphal als ruime ontmoetingruimte

2. Donkere gesloten traphall

3. Ruim terras op het zuiden en voldoende
privacy

3. Geen terras ofwel veel te klein

4. Contact met de natuur en de begane
grond

4. Geen contact met de begane grond en
de natuur

5. Contact met de buur op de
gemeenschappelijke binnenkoer en
commonhouse

5. Geen contact met de buur

6. De eigen woning is goed herkenbaar

6. De eigen woning is niet herkenbaar

7. Creatieve invulling is mogelijk door de
bewoners zelf: eigen voordeur, veranda,
overdekt terras, hobbyruimte op het
gelijkvloers, e.d...

7. Eventueel klein terras, maar geen eigen
invulling.

De volgende kwaliteitsregels zijn van belang voor dit ontwerpvoorstel:
o
o
o
o
o

hoge dichtheid combineren met het behoud van het landelijke dorpskarakter,
zorg voor de privacy van de privé tuinen, geen inkijk,
voorzijde: eigen herkenbare woning met eigen voordeur,
achterzijde: mogelijkheden voor creatieve invulling,
tussenruimten tussen prive en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten.
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ACHTERKANT
CREATIEVE MOGELIJKHEDEN VOOR INDIVIDUELE EXPRESSIE

VOORKANT
UITDRUKKING VAN DE HERKENBAARHEID VAN DE EIGEN WONING
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3..VERBINDENDE ARCHITECTUUR
A.. DE BUITENRUIMTEN
Vooral de semi publieke ruimten op schaal van de voetganger zijn belangrijk.
Met semi-publieke ruimten bedoelen we ontmoetingsruimten tussen het publieke en privé
domein.
Het zijn ruimten waar je als vreemdeling niet komt, tenzij als bezoeker. Het zijn vooral
de bewoners die van deze ruimte gebruik maken en daardoor bekom je een intieme
buurt waarin de mensen mekaar aanspreken met de voornaam.
Wonen rond een binnenkoer is een goed voorbeeld van semi-publieke ruimten.
Binnenpleinen op menselijke schaal:
een viertal binnenpleinen zijn voorzien als semi publieke ontmoetingsruimten met
menselijke schaal: tussen 40 en 60 m en voetgangersstraten tussen 3 à 4 m breedte.
Dit wordt gecombineerd met een aangenaam micro klimaat: bescherming tegen weer en
wind.
Veilige en verkeersvrije looproutes zijn mogelijk tussen de clusters onderling en naar de
voorzieningen in het dorp.
Plan met looproutes naar de lagere school en het dorpscentrum.
o naar de lagere school: groene kleur
o naar het dorpscentrum: purpere kleur

14
B. NAAR EEN NIEUW EVENWICHT TUSSEN DE VOETGANGERS, DE FIETSERS EN DE AUTO

Voetgangers
Men kan te voet gaan winkelen en naar de school zonder autoverkeer te kruisen.
Fietsers
De fietsenstallingen zijn geïntegreerd in de woonblokken.
Auto
De autoparkings zijn in de onmiddellijke omgeving van de clusters voorzien.
Boven de autoparkings zijn zonnepanelen voorzien zodat de elektrische voertuigen
kunnen opladen.
Bereikbaarheid
Alle woningen zijn ten alle tijde bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer (ambulance,
brandweer enz..)
De woonclusters zijn verkeersvrij, maar wel voorzien voor laden en lossen.
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Binnenplein met hoge woondichtheid: 60 woningen/ha

Binnenplein met lage woondichtheid: 44 woningen/ha
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C. DE VERGRIJZING ALS OPPORTUNITEIT EN ONTWERPCRITERIUM

De vergrijzing heeft een verregaande invloed op onze samenleving en onze ruimtelijke
ordening.
Steeds meer mensen zullen mobiel -arm worden; meer jongeren en ouderen zullen
samen 45% van de bevolking uitmaken.
Ontwerpen van een auto-loze woonomgeving op schaal van de voetganger, met
voorzieningen op loopafstand wordt de grote focus voor alle ontwerpen in de
toekomst.
Gezien eenzaamheid steeds meer alleenstaande
bejaarden bedreigt is een architectuur nodig die de
mensen meer samen brengt in een aangenaam micro
klimaat. Open ruimten die spontane ontmoeting stimuleren
zijn o.a. de semi - publieke tussenruimte tussen publiek en
privé.
De verhoogde straat en de binnenpleinen zijn een goed
voorbeeld hiervan.
De 100 m regel
Vele bejaarden zijn niet zijn goed te been, een maximale
loopafstand van 100 m is daarom aangewezen. Een deel
van dit bouwterrein is gelegen binnen de straal van 100
m.
Binnenin de woonclusters zijn zitelementen voorzien
binnen de 100 van de woning.
Op de verhoogde straat zijn er ook
ontmoetingsmogelijkheden korter bij de woning.
Voorbeeld van verhoogde straat in het cohousing project
Ouches te Zwitserland

Kinderspeelruimte en
bejaarden gaan goed
samen.
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D. HET DORPSPLEIN
In het dorpsplein is er nog een groot "gat" dat zou kunnen opgevuld worden
Op dit ogenblik is het dorpsplein een parkeerplein, dit plein heeft echter meer potenties.

Naast de frituur is er nog ruimte voor nieuwe centrumfuncties.
Tevens zal het plein en meer intiem dorpsplein worden.
Welke oplossing bedenken we voor de oude blinde gevel ?
Het project Sarens kan een motor zijn om deze positieve evoluties aan te wakkeren.
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4.. DE ECOLOGISCHE BENADERING
A. WATERROBUUSD BOUWEN
WATER ALS VRIEND, NIET ALS VIJAND
Het domein is watergevoelig omdat het zo laag gelegen is; het is het laagste niveau van
het dorp.
Bij overstromingen loopt het water over dit domein naar de Vuilbeek richting Molenbeek.
In het kader van waterrobuust bouwen is het aangewezen van de woningen ca. 50 cm
hoger te plaatsen dan het huidige maaiveld.
Nadere opmetingen van het terrein zijn noodzakelijk om deze niveaus juist vast te
stellen.

Daarnaast is het aangewezen om ruimte te geven aan water en de waterlopen die er nu
zijn: de Vuilbeek en de Katelijnebeek te voorzien van een winterbedding en een
zomerbedding.
Infiltratie-buffervijvers zijn
eveneens aangewezen. (8)
Water kan een toegevoegde
waarde zijn voor dit terrein en in
plaats van al het water op te
vangen op een asfaltverharding
kan in de toekomst alle water dat
er valt ter plaatse opgevangen
worden.
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B. RIOLERING EN NUTSLEIDINGEN
elke cluster moet voorzien zijn van de nodige nutsleidingen
zoals
gas
waterleiding
riolering
kabeldistributie
Vooral de riolering is belangrijk om te onderzoeken omdat het gebied laag gelegen is .
Eventueel kan een riolering voor afvalwater gelegd worden onder een voetpad dat 50 cm
hoger gelegen is.
Het regenwater stelt geen probleem omdat rechtstreeks in de aanwezige en te behouden
waterlopen kan afgevoerd worden.
Fasering
Elke cluster heeft een aftakkingpunt voor nutsleidingen.
Zodoende kan elke cluster afzonderlijk in de tijd gebouwd worden op voorwaarde dat de
aftakpunten er op voorhand voorzien worden.
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C. BODEMSANERING VAN BROWNFIELD SARENS.
De definitie uit het decreet van 30 maart
2007 betreffende de
brownfieldconvenanten:
"Een brownfield is een geheel van
verwaarloosde of onderbenutte gronden
die zodanig zijn aangetast, dat zij
kennelijk slechts gebruikt of opnieuw
gebruikt kunnen worden door middel
van structurele maatregelen."
Bij verkoop is een oriënterend
bodemonderzoek verplicht.
Op de dag van vandaag is het zo dat in veruit de meeste gevallen de eigenaar
onmiddellijk de procedure moet opstarten en alle onderzoeken en saneringswerken zelf
moet financieren.
Groene en duurzame bodemsanering
In de standaardprocedure voor bodemsaneringsprojecten is een gewogen multicriteriaanalyse (MCA) opgenomen. Tot nog toe stond in de MCA het beperken van de
restverontreiniging en de lokale risico’s centraal. Minder aandacht ging naar de globale
secundaire milieueffecten van de sanering en het verbruik van grondstoffen.
Nu is er een aangepaste MCA beschikbaar waarin de doelstellingen met betrekking tot
klimaatsopwarming en duurzaam gebruik van grondstoffen expliciet zijn opgenomen.
Co-financieren van demonstratieprojecten voor groene en duurzame
bodemsanering
Het vergroenen en verduurzamen van bodemsanering vraagt om innovatie, zowel op
technologisch als organisatorisch vlak. Daarom laat de OVAM pilootproeven uitvoeren
waarbij een groene aanpak van bodemsanering of methoden voor duurzame
bodemsanering in de praktijk worden gedemonstreerd. Het doel is het genereren en
verspreiden van nieuwe kennis en praktische ervaring. Een minimum van 50 % financiële
participatie van de aanvrager (probleembezitter of deskundige) is vereist, zodat
effectieve haalbaarheid in de praktijk is gegarandeerd.
Begin 2013 heeft de OVAM opnieuw een oproep gelanceerd voor het indienen van
voorstellen voor pilootproeven voor groene en duurzame bodemsanering.
De sanering van deze
bodemvervuiling is grotendeels ter
plaatse mogelijk.
Volgens de luchtfoto is zowat
32.000 m² bodem vervuild.
Met een geraamde diepte van 0,3
m geeft dat 9.600 m³.
Berm: (1)
4100 m² x 2,3 m hoog = 9.430m³
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D. ENERGIEVOORZIENING
DE AUTONOME WOONWIJK
Maximale benutting van groene energie leidt
automatisch naar zonne-energie.
MAAR
Hoe hoger de woondichtheden hoe
moeilijker zonne-energie te capteren is
via de daken.
Daarom zijn de parkings overdekt met
zonnepanelen.
Er zijn vijf overdekte parkings voorzien van
elk 15 x 3,2 X 4 = 192 m²
In het totaal zijn er ongeveer 960 m² zonnepanelen
voorzien op de car parkings.

EERSTE OPTIE: HOOGSTE WOONDICHTHEID : 4 WOONLAGEN
ENERGIEVOORZIENING
Zonnepanelen beschikbaar op de daken: 644 m²
Op de parkings: 960 M²
TOTAAL : 1.604 M²
NODIG IN WINTER: 60 M² /WONING: 300 X 60 = 18.000 M² (*)
NODIG IN ZOMER: 25 M²/WONING: 300 X 25 = 7.500 M² (*)
Tijdens de zomer kan men
slechts 1/4 van de energie
voorzien met zonnepanelen
Indien men tijdens de winter
voldoende energie wil voorzien
is een zonnepark nodig van
16.400 m² zonnepanelen.
Hiervoor is een oppervlakte
nodig van 4,6 ha.(*)
Dit is een oppervlakte die
ongeveer even groot is als het
bouwterrein van Sarens.
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TWEEDE OPTIE: LAGE WOONDICHTHEID: 3 woonlagen
ENERGIEVOORZIENING
Zonnepanelen beschikbaar:
cluster 1: 63 m²/w. x 19 = 1197 m²
cluster 2: 63 m²/w. X 17 = 1071 m²
cluster 3: 63 m²/w. X 9 = 324 m²
cluster 4: 63 m²/w. x 8 = 504 m²
car ports:
5 X 4 X 15 X 3,2 = 20 X 48 = 960 M²
Totaal: 3.339 m²
NODIG IN WINTER: 60 M² /WONING: 219 X 60 = 13.140 M² (*)
NODIG IN ZOMER: 25 M²/WONING: 219 X 25 = 5.475 M² (*)
Tijdens de zomer kan men slechts 61%
van de energie voorzien met
zonnepanelen.
Indien men tijdens de winter voldoende
energie wil voorzien is een zonnepark
nodig van ca. 10.000 m² zonnepanelen.
Op één ha kan je plaatsen: 3500 m²
panelen.
Hier voor is dus een oppervlakte nodig
van 3,5 ha.

(*) Uittreksel hieronder uit het boek: "Het autonome huis"
Met de nieuwste PV-cellen bekomen we reeds een gemiddelde opbrengst van ongeveer
132 kWh/m².
Dit geeft 0,18 kWh/m²/dag in de winterperiode en 0,49 kWh/m²/dag in de zomerperiode.
Op 1 ha kan je plaatsen: 3500 m² x 32,7 kWh/m² = 114.450 kWh/ha opbrengst op
een stookseizoen tijdens de winterperiode van 6 maanden. Hiermee kan men 114.450
kWh/2100
kWh/6 maanden = 54,5 woningen van stroom voorzien tijdens de winter. Tijdens de
zomer is dat 3 x meer. Men kan dus tijdens de zomermaanden 2/3 in het net injecteren.
Ter vergelijking
Koolzaad: 30.000 kWh th / ha
Houtpellets: 74.250 kWh th/ ha
Conclusie: zonneparken zijn, qua bodemgebruik, meer renderend dan biomassa, zeker
voor de productie van stroom.
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5..REALISATIE STRATEGIE
A. DE PROCEDURE
De huidige functie van het terrein (industriële functie) geeft onvoldoende mogelijkheden
voor de woonfunctie; om die bestemming te wijzigen is een ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) onmisbaar.
De procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Deze procedure duurt ongeveer 2 jaar maar in de praktijk loopt dat gewoonlijk uit tot 3
jaar. Hieronder een vereenvoudigd schema.
Procedure
stedenbouwkundige studie
advies GECORO
screening MER/RVR
advies MER
opmaak RVR en MER
advies GECORO
gemeenteraad
openbaar onderzoek
advies GECORO
gemeenteraad
goedkeuring
publicatie onteigeningsplan

Aantal dagen
60
30
30
30
30
30
10
90
90
240
60
?

Naast dit tijdsaspect zijn er nog andere nadelen:
1. Een RUP vormt een noodzakelijk kader, maar is moeilijk in staat om kwaliteiten af te
dwingen.
2. Een RUP heeft een vastgesteld kader dat bij veranderende omstandigheden moeilijk
kan aangepast worden.
Voor een cohousingaanvraag is deze procedure veel te lang.
De mensen kunnen meestal geen drie jaar wachten om hun dromen te realiseren. De
mensen haken af en bouwen hun eigen huis.
Een kortere procedure van één jaar is mogelijk
o

Opmaak voorontwerp van een cohousingproject op schaal 1/100 en goedkeuring door
de Gecoro, de gemeente en de provincie kunnen op één jaar, incl. openbaar
onderzoek. Het vormen van een draagvlak bij de gemeente kan uitmonden in een
attest dat duidelijk maakt dat dit project zoals het is uitgewerkt mag gebouwd
worden; dit komt overeen met het vroegere attest nr 2.

o

Opmaak en procedure van een RUP-op-maat op basis van dit concept: één jaar.

o

Terwijl men het RUP-opmaakt en de administratieve procedures doorloopt kan men
de bouwaanvraag al voorbereiden.

In feite maakt een RUP het mogelijk dat een ontwerp kan
gerealiseerd worden dat de goedkeuring en steun heeft van de
bevolking en de diverse beleidsinstanties.
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B. MOGELIJKE PLANNING IN DE TIJD
VOORJAAR 2017
Opmaak masterplan
Grondige inventarisatie van de problemen met opmeting en bodemonderzoek
Opmaak van het voorontwerp
SINKSEN 2017
Voorstelling van het voorontwerp aan de bewoners
NAJAAR 2017:
Respons van de bevolking, de hogere overheid en de gemeente
Verwerken van de nieuwe gegevens en aanpassing van de voorstellen
EINDE 20017:
Afronden van het masterplan
VOORJAAR 2018:
Uitwerken van de voorstellen in 3D en een maquette
SINKSEN 2018:
Communicatie van de voorstellen aan de bevolking
NAJAAR 2018:
Start RUP
start bouwaanvraag
NAJAAR 2019:
Goedkeuring RUP en Bouwaanvraag
Bodemsanering
VOORJAAR 2020:
Eerste steen
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C. HET CREEREN VAN EEN DRAAGVLAK
De kwaliteiten van een ontwerp worden steeds verbetert naarmate ze meer
beantwoorden aan de verzuchtingen van de gebruikers.
De betrokken partijen
De bouwheer:
Firma Sarens en eventueel de
projectontwikkelaar en/of
een sociale bouwmaatschappij en/of
een cohousinggroep.
De instanties:
OVAM voor de bodemsanering.
Stedenbouw voor de nodige
vergunningen.
Andere...
De gemeente:
Coordinator voor het creeren van een
kader waarin het project moet passen.
De burgers:
De omwonenden, maar ook de
vertegenwoordigers van het
verenigingsleven zijn gesprekspartners.

B0TTUM UP IN PLAATS VAN TOP DOWN
iN DRIE STAPPEN
Eerste stap: wat gewenst is
Dit is de conceptuele fase: wat zal er gebouwd worden, welke functies, welke manier van
wonen, welke architectuur, enz...
Voor het bekomen van een draagvlak is dit de voornaamste fase en vergt de meeste
tijd en aandacht.
Tweede stap: wat mogelijk is
Er zijn steeds juridische en praktische bezwaren die moeten opgelost woreden.
Deze beperkingen leiden uiteindelijk tot het plan dat zal uitgevoerd worden.
Derde stap: wat uitgevoerd wordt
Ook in deze fase is een goede voorlichting aan de bewoners nodig: wat wordt er
uitgevoerd, welke hinder mag verwacht worden, enz...
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D. DE FASERING DER WERKEN
Uitgangspunt
De woningen worden voorzien in functie van de plaatselijke woonvraag.
Het is evident dat de vier clusters onafhankelijk van mekaar kunnen gebouwd worden in
een bepaalde volgorde.
Eerste fase: cluster een.
Deze cluster is het korst bij de dorpskern gelegen en geniet daarom de voorkeur: de
bewoners ervan zijn op kortere loopafstand gelegen van het dorpscentrum.
Tweede fase: cluster twee
De centrale cluster aan de bestaande vijver dient daarna aangepakt te worden omdat na
bewoning de bouwwerkzaamheden van de andere twee clusters niet hinderlijk is. Tevens
is de bereikbaarheid vanuit de Brouwerstraat optimaal.
Derde fase: cluster drie
De cluster langs Leirekens route is langs Leireken goed bereikbaar en dat zonder de
andere clusters te storen.
Vierde fase: cluster vier
De ambachelijke zone, de campagne en de nieuwe woningen aan de Brouwerijstraat zijn
zeer goed bereikbaar en men hoeft de andere clusters niet te doorkruisen om de
bouwmaterialen aan te voeren.
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