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006

INHOUDSTAFEL

DANKWOORD   004

TOELATING TOT BRUIKLEEN   005

INHOUDSTAFEL   006

INLEIDING   007

DE RING ALS RANDSTEDELIJK BINDMIDDEL   008

DE RANDSTEDELIJKE SITUATIE   009

DE SITE: ‘HET EILANDJE’ IN ZWIJNAARDE   010

BESTAAND MASTERPLAN   012

VRAAGSTELLING   013

LOGISTIEKE FUNCTIES   014

KENNISBEDRIJVIGHEID   015

GROENRUIMTE   016

ONTWERP   017

CATALOGUSWONEN   028

KAVELCATALOGUS   030

ALGEMEEN   031

ALGEMENE DRAAGCONSTRUCTIE   032

KAVELBREEDTE   033

ZIJGEVELBREEDTE   035

KAVELDIEPTE   037

SUBSTRAATHOOGTE   039

INPLANTINGSMOGELIJKHEDEN - DE DROOM VAN DE VRIJSTAANDE WO-

NING   041

RESULTERENDE CATALOGUSKAVELS   049

WONINGCATALOGUS   063

DE CATALOGUSWONING - HET PLAN   064

DE GEVEL ALS IDENTITEITSDRAGER   066

GELIJKVLOERS   067

VERDIEPING   073

CENTRALE TRAPHAL EN KERN   076

DAKVORM   077

DE GARAGE   080

INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN   084

VOORBEELDEN   085



007

INLEIDING

De verkaveling is dood, lang leve de verkaveling.

Gedurende de voorbije naoorlogse periode is het fe-
nomeen van de verkaveling zowel verguisd als aanboden. 
Deze tegenstelling maakt de verkaveling op zich niet inte-
ressant. Wat de verkaveling wel interessant maakt is niets 
meer dan het feit dat ze bestaat: eens voorbij de centrum-
steden komt men terecht in gebieden van kronkellende 
bochten en pijpekoppen, uitgevend op zorgvuldig onder-
houden voortuinen, met daarachter woningen van allerlei 
origine zo blijkt uit de gevel.

Onze ruimte wordt schaarser, dat weet iedereen, 
maar toch haken de woningbouwbedrijven zich meer en 
meer vast aan de verkaveling. Een berekend middel van 
deze bedrijven is het aanbieden van catalogi waarin ieder 
zijn eigen droomwoning naar eigen goeddunken en smaak 
kan kiezen. Deze bedrijven bieden optimale garanties aan 
hun toekomstige klanten. Men is zeker dat hun woning, 
voor velen de grootste belegging uit hun leven, op een de-
gelijke wijze en voorzien van alle hedendaagse comfort, 
gebouwd wordt. 

Anders nadenken over de ruimte is niet in se alles 
overboord gooien. Kunnen deze woningbouwbedrijven 
nog een blijvende rol spelen? en hoe zit het met de droom 
van ieder zijn huis? 

Anders nadenken over de verkaveling is de bepa-
lende waarden, daar waar het bij velen over gaat, filteren 
en het bestaande stedenbouwkundige en architecturale 
jargon in vraag stellen.

In wat volgt heb ik gepoogd een antwoord te bieden 
op deze vragen door het fenomeen van de verkaveling te 
herdenken, te ontdoen van zijn beladenheid tot enkel het 
residuele naakte lichaam overblijft om dan het geheel op-
nieuw op te bouwen vanuit een andere, zorgvuldige logica.
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DE RING ALS RANDSTEDELIJK BINDMIDDEL
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DE RANDSTEDELIJKE SITUATIE

Rondom de historische centrumstad ligt een ring, 
een kralenketting, die de grote spelers, die geen plaats 
meer vinden in de stad, met elkaar verbindt. Deze spelers 
zijn van allerlei aard: ontspanningsruimte, logistieke be-
drijven, kenniscentra, diensten van algemeen nut, groene 
ruimte en uitgestrekte verkavelingen. 

Wat zo kenmerkend is aan deze vaststelling is dat al 
deze spelers los staan van elkaar. Anders dan in de stads-
centra gaan zij geen relatie aan met elkaar. Voor elkaar be-
tekenen zij niets meer dan ‘andere’. Wat dat ‘andere’ is, is 
van geen belang. 

Wat deze spelers gemeen hebben is hun  voeding: 
zonder de ring vervalt hun bestaansrecht. Opportunisti-
sche circulatie bepaalt vandaag de plaatsing. En om die 
reden zijn zij stuk voor stuk in een ruimtelijk conflict gewik-
keld met éénander. 

bron: Ruimtelijk Structuurplan Gent
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DE SITE: ‘HET EILANDJE’ IN ZWIJNAARDE

Het noordelijke deel van ‘het eilandje’ in Zwijnaarde 
is no man’s land. afgescheiden van de rest van de wereld 
gaat de natuur er verder op het ritme van de seizoenen. 

Deze rustige plaats, op slechts 2 kilometer van het 
Gentse centrum, is echter ook één van de drukst bezocht-
ste plaatsen in België. Dagelijks passeren er duizenden 
automobilisten langsheen op weg, of komend van het 
kruispunt van de E40 en E17 in Zwijnaarde. 

Langs de Noordzijde ligt de ringvaart met de sluizen 
van Merelbeke en aan de West- en Oostzijde wordt deze 
site begrensd door respectievelijk het Scheldekanaal en 
de Scheldetijarm.
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BESTAAND MASTERPLAN

Met het doortrekken van de ring rond Gent ( R4 ) tus-
sen Zwijnaarde en Merelbeke verandert de status van ‘het 
eilandje’ als niemandsland naar frontlijn. 

Als reactie op de plotse bereikbaarheid van de site 
aan de hand van de ring werd een masterplan opgemaakt. 
Dit masterplan heeft een dubbele doelstelling: Het stelt 
een flexibele combinatie van logistieke functies en ken-
nisbedrijvigheid in kantoorachtigen voor.

 In een meerjarig stappenplan wil men logistieke be-
drijven aantrekken met minstens een regionale uitstraling, 
zij het Europese distributiecentra als het kan.

Onder kennisbedrijvigheid verstaat men dan weer 
sectoren zoals materiaalontwikkeling, informatica, bio-
technologie en communicatie. Zo wil men een hoogwaar-
dig Onderzoeks- en ontwikkelingsvestiging creëren.

In het plan ligt de nadruk op duurzaamheid en ont-
sluiting zodat de site een uitgebreid deel gaat uitmaken 
van de wijde omgeving.

Om de site bereikbaar en bouwklaar te maken zal 
deze opgehoogd worden en dienen 2 bruggen te worden 
gebouwd: de ene over het Scheldekanaal, de andere over 
de tijarm. 

bron: presentatie raadscommissie Stad Gent ( 17 januari 2008 )

bron: AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
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VRAAGSTELLING

Dit masterplan lijkt geen antwoord te bieden op de 
dringende vraag naar het herdenken van onze ruimtelijke 
context. Eerder dan dat creëert het een zoveelste ‘andere’: 
een logistiek terrein naast een vestiging voor kennisbedrij-
vigheid waarbij de schaarse groene ruimte moet wijken.

Is er geen alternatief? Kunnen we in plaats van het 
voortdurend conflict niet het consensuele nastreven waar-
bij de verschillende spelers op elkaars zwaktes en sterktes 
inspelen? Niet in de negatieve zin, maar door met hun ei-
gen wensen, ook die van de andere te omschrijven.

Elke speler heeft zijn eisen en claimt zo, anders dan 
de andere, de ruimte voor hem alleen. Is een individuele 
claim nog haalbaar? Wat gebeurt er als verschillende spe-
lers, door inzicht, hun individuele claims samen uitdruk-
ken?

In wat volgt wordt gepoogd een antwoord te bieden 
op deze en tal van andere, ongeschreven vragen op basis 
van het ontwerp.

 
Eerst wordt dieper ingegaan op de verschillende 

spelers om dan dieper in te zoomen op het fenomeen van 
de randstedelijke verkaveling en meer bepaald het catalo-
guswonen.
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LOGISTIEKE FUNCTIES

Logistieke bedrijventerreinen vindt men overal langs-
heen de ring. Hun architecturale verschijningsvorm is van 
geen nut. De gevel draagt geen identiteit en meer dan een 
binnen creëren doet deze niet. Het nut van de gevel is drie-
ledig: als eerste neemt ze de functie op van een afsluiting 
zodat het materiaal niet kan gestolen worden, anderzijds 
beschermt ze dit dure materiaal tegen alle weersomstan-
digheden en als laatste vermijdt ze inkijk in het logistieke 
proces dat binnenin plaatsgrijpt.

Maar deze functies behoeven ook licht en om die 
reden worden de ramen vaak hoog of op het dak, in de 
vorm van lichtstraten, geplaatst, eveneens om inkijk te 
vermijden.

Naast het logistieke gebouw, met laad- en loszones 
voor vrachtwagens vindt men op dit terrein ook uitgestrek-
te parkeeraangelegenheden voor alle werknemers. Indien 
nodig wordt ook nog een klein bijgebouw opgetrokken 
voor de administratieve taken die deze functies vereisen.
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KENNISBEDRIJVIGHEID

Er is niet zoiets als het architecturale typevoorbeeld 
voor kennisbedrijvige functies. De uiterlijke vorm en inter-
ne opbouw verschillen naargelang de eisen van deze sec-
toren. Wat wel vaststaat is dat deze sectoren nood hebben 
aan grote oppervlaktes onbestemde ruimte waarin zij zelf 
onderverdelingen en ruimtes kunnen maken. Deze ruimtes 
zijn het liefst inwisselbaar zodat zij kunnen meeveranderen  
wanneer de focus van de sector zich verlegt.
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GROENRUIMTE

Tussen alle spelers en actoren door manifesteert 
zich een andere, zij het neutrale, speler. Dit is de speler 
met de grootste druk van de anderen. De groenruimtes 
betekenen voor velen potentie en mogelijkheden.

De vaststelling dat deze ruimtes nog ‘onbestemd’ 
gebleven zijn tot nu toe is te wijten aan de sites zelf. Vaak 
liggen deze ruimtes in een overstromingsgebied, zoals 
‘het eilandje’, en is het dus allesbehalve aan te raden daar 
op te bouwen zonder onnodige infrastructurele werken te 
verrichten.

Nu liggen deze groenzones vaak op potentieel inte-
ressante plaatsen en komen ook deze ruimtes onder druk 
te staan van de andere spelers die op zoek zijn naar de 
best (lees gemakkelijkst) haalbare site.
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ONTWERP

Het resulterend ontwerp volgt uit een eenvou-
dige these: Indien we de verkaveling projecteren op de 
logistieke en kennisbedrijvige functies houden we an-
dere ruimte vrij. Op deze site werd ervoor gekozen om 
de vrije ruimte open te laten voor de natuurlijke fauna 
en flora die er nu aanwezig is.

De draagstructuur is van cruciaal belang om de 
verschillende spelers op elkaar af te stellen. De con-
structie dient alle actoren te ondersteunen. Zo werd 
gekozen voor excentrisch geplaatste kokers die tege-
lijk de grote T-vormige balken ondersteunen. Door de 
gevel van de logistieke functies niet te laten samenval-
len met deze kokers ontstaat een spanningsveld, een 
ruimte, die de kennisbedrijvige functies in relatie brengt 
met de logistieke bedrijven. Op niveau van het maai-
veld ontstaat dezelfde langgerekte ruimte die plaats-
biedt aan het laad- en losplatform voor vrachtwagens.

De T-vormige balken dienen een dubbel doel: 
enerzijds bieden zij zo de mogelijkheid aan de logis-
tieke functies om lichtstraten te implementeren ( die 
uitgeven op de tuinen van de woningen ), anderzijds 
bieden zij de mogelijkheid om de opritten voor de wo-
ningen te voorzien. Aan deze balken wordt een se-
cundaire constructie, bestaande uit balken van 60 cm 
hoog op 120 cm van elkaar, bevestigt. Deze secundai-
re constructie ondersteunt het dak van de logistieke 
functies en vormt de fundering voor de woningen.

Aangezien de site ontsloten wordt aan de hand 
van 2 bruggen werd besloten om zowel de circulatie 
voor de verkaveling, als die voor de kennisbedrijvige 
functies op 11 en 14 meter hoogte te voorzien. Hier-
door kunnen alle woningen rechtstreeks ontsloten 
worden, wat een vereiste is voor iedere verkavelings-
bewoner.

Om te vermijden dat geheel het gebied dient 
opgehoogd te worden werd gebruik gemaakt van de 

eigenschap van de logistieke bedrijven om hun vloer-
niveau op dezelfde hoogte te brengen als de laadklep 
van de vrachtwagens.

In dit ontwerp is gepoogd om de verschillende 
spelers af te stemmen op elkaar door gebruik te ma-
ken van hun voor de hand liggende eigenschappen, 
maar door eveneens hun sterktes en zwaktes te on-
derkennen en op een anderssoortige wijze in te zetten 
bij het ontwerpen.

In tegenstelling tot het reeds voor hande zijnde 
ontwerp werd hier niet getracht een masterplan te ont-
werpen. Het resulterend ontwerp is een planningsmid-
del, geen voltooid plan. Het is een ontwerp waaraan 
de individuele sectoren hun wijzigingen kunnen maken 
zolang ze de vastliggende elementen van het ontwerp 
erkennen. Het is een ontwerp dat mikt op de toekomst, 
niet op een star eindresultaat.
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LOGISTIEKE FUNCTIES
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LOGISTIEKE EN KENNISBEDRIJVIGE FUNCTIES
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SNEDE LOGISTIEKE EN KENNISBEDRIJVIGE FUNCTIES
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LOGISTIEKE, KENNISBEDRIJVIGE FUNCTIES EN VERKAVELING
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SNEDE LOGISTIEKE, KENNISBEDRIJVIGE FUNCTIES EN VERKAVELING
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CATALOGUSWONEN
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Vandaag de dag zijn ze onoverkomelijk. De kant-en-
klaarwoningbouwbedrijven bieden je zonder veel moeite 
een instapklare woning aan. Elk van die bedrijven zet in 
op eigen karakteristieken en tracht zich zo te onderschei-
den van de andere.

Wat deze woningbouwbedrijven zo potentieel inte-
ressant maakt voor de kandidaat-bouwers is de zeker-
heid die ze aanbieden. Vandaag is een woning bouwen 
meer en meer een belegging. Bij één van de belangrijkste 
financiële keuzes wil men duidelijkheid. Men wil zekerheid 
over de uitvoering en de kwaliteit ervan, maar evenzeer 
wil men zekerheid dat deze belegging binnen een aan-
zienlijke tijd niet waardeloos is.

Wat volgt is een anderssoortige catalogus, opge-
bouwd uit twee afzonderlijke delen: de kavelcatalogus 
en de woningcatalogus. De twee zijn samen ontworpen, 
maar afzonderlijk gepresenteerd, ook in de bijgevoegde 
catalogi. Door de kavel en de woning uiteen te trekken 
ontstaat een mentale brug waarbij keuzes dienen ge-
maakt te worden. Kiest men voor het ene, dan moet men 
nagaan wat voor gevolgen dit heeft voor het andere. In 
de bestaande catalogi gaat men steeds uit van een stan-
daardkavel en -inplanting. Door een kavelcatalogus te 
ontwerpen ontstaan andere mogelijkheden en inzichten.

Hoewel de resulterende catalogi een eigen plaats 
opeisen in het veld van het kant-en-klaarwonen, doen zij 
niet af aan de bestaande catalogi. Om die reden trach-
ten deze 2 catalogi geen uitspraak te doen over stijl of 
smaak. zij pogen eerder andere inzichten te verschaffen 
met betrekking tot de woonkwaliteit  in een verkaveling 
op zich. Om die reden staan deze catalogi niet op zich-
zelf. Zij bieden geen instapklare woning aan. Eerder willen 
zij een hulpmiddel zijn bij het maken van keuzes. Zij willen 
de kandidaat-bouwer aanzetten tot het erkennen van zijn 
of haar behoeftes. Met het gevormde resultaat kan deze 
kandidaat-bouwer naar de traditionele woningbouwbe-

drijven stappen die over andere aspecten van de woning 
handelen. Deze catalogi trachten dus geenszins de an-
dere catalogi te doen vergeten. Zij trachten er eerder mee 
in dialoog te gaan.

Om die reden werden ook verschillende dogma’s 
binnen de heersende catalogi geanalyseerd, behouden 
of getransformeert. Eventueel werden andere elementen 
aangebracht om het geheel te doen kloppen.

Beide catalogi worden niet gepresenteerd op basis 
van plannen en gevels. Beide steunen op het idee van 
de maquette die verkregen wordt op basis van enkele 
bouwplaten. Een maquette maken is een mentaal proces 
waarin vaak veel sneller keuzes worden gemaakt. Bij het 
maken van een maquette dient men de knoop berede-
neerd door te hakken. Wil men resultaat verkrijgen dan 
kan men niet in de grijze zone blijven. Men moet kiezen, 
zwart of wit.
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KAVELCATALOGUS
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ALGEMEEN

Tot op heden bestaat er niet zoiets als een kavelca-
talogus. De introductie van een kavelcatalogus biedt an-
dere perspectieven op het wonen. Waar de gebruikelijke 
woningbouwbedrijven uitgaan van een doorsnee kavel, 
dringen zich hier andere opportuniteiten op. 

Vanuit de reeds besproken algemene draagstruc-
tuur worden anderssoortige kavels vrijgegeven. De inzet is 
verdraaid. Zo ontsluit de kavel niet op het maaiveld, maar 
vanop de algemene draagstructuur. Hierdoor bevindt de 
eigenlijke kavel zich lager wat meer mogelijkheden op-
brengt dan het bestaande systeem van oprit, voortuin, 
woning en achtertuin.

Dit alles heeft gevolgen met betrekking tot de sub-
straathoogte en de inplantingsmogelijkheden.

De bijgevoegde kavelcatalogus is een bundel, klaar 
voor gebruik. In wat volgt worden de verschillende onder-
delen van deze catalogus besproken en becommentari-
eerd.
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ALGEMENE DRAAGCONSTRUCTIE

Zoals reeds besproken bestaat de algemene draag-
constructie uit T-balken waartussen de ruimte overspan-
nen wordt door balken van 60 cm hoog.

Deze balken vormen zowel de draagstructuur voor 
het dak van de logistieke functies als de fundering voor de 
tuin en de woning.

De standaardlengte van een kavel is vastgelegd op 
30,30 meter. Dit kan echter aangepast worden ( zie kavel-
diepte ).
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KAVELBREEDTE

De kavelbreedte staat rechtstreeks in verband met 
de woningbreedte. Vergroot de kavelbreedte, dan vergroot 
de woningbreedte.

Omgekeerd geldt dit echter ook. Op de volgende 
bladzijde is daarom een analyse te zien van de woning-
breedtes uit de catalogi van de verschillende woning-
bouwbedrijven. Van elke woning uit deze catalogi is de 
breedte van de voorgevel opgetekend. Hieruit blijkt dat 
het merendeel van de voorgevelbreedtes zich tussen 9,5 
meter en 12,5 meter situeren. Dit kan verklaard worden 
vanuit het typeplan van de woning ( zie verder ) waarbij 
de gelijkvloerse verdieping van de cataloguswoning kan 
opgedeeld worden in 3 stroken: met als eerste de garage 
en berging, als tweede, de hal en keuken en als laatste de 
eet- en leefruimte. Elk hebben zij hun standaardbreedtes 
die deze resultaten opleveren.

Vertrekkend vanuit dit werd aldus gekozen om 3 ka-
velbreedtes voorop te stellen: 9, 10 en 11 meter. Dit aan-
gezien zij in een rechtstreeks verband staan met de wo-
ningbreedtes, waarbij voor de gelijkvloerse verdieping er 1  
nuttige meter dient bijgeteld te worden.
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ECOHUIS SUPERHUIS
TEAM	  

CONSTRUCT
WONINGBOUW	  
HUYZENTRUYT

BLAVIER BIK

800 820 860 810 900 700
800 930 1000 810 900 700
830 930 1100 890 920 700
900 1000 1100 890 1000 780
900 1000 1100 890 1000 800
900 1000 1100 900 1000 820
900 1000 1100 1000 1020 880
900 1080 1100 1000 1050 880
960 1100 1100 1000 1050 900
960 1100 1100 1071 1080 900
970 1100 1100 1090 1090 900
970 1170 1100 1100 1100 900
990 1180 1170 1100 1100 950
1000 1200 1200 1100 1100 980
1000 1200 1200 1110 1100 980
1000 1200 1200 1120 1100 990
1000 1200 1200 1130 1120 990
1000 1200 1200 1131 1120 1000
1050 1200 1200 1131 1120 1000
1050 1225 1200 1131 1270 1000
1100 1230 1200 1131 1280 1000
1100 1280 1200 1140 1340 1000
1150 1300 1200 1140 1365 1000
1150 1300 1200 1142 1400 1050
1175 1300 1200 1166 1050
1200 1350 1200 1190 1100
1200 1350 1200 1191 1100
1200 1400 1200 1200 1150
1200 1450 1200 1200 1150
1200 1480 1200 1200 1150
1200 1500 1200 1210 1150
1200 1600 1200 1210 1200
1225 1600 1200 1230 1200
1250 1650 1220 1286 1200
1250 1870 1250 1294 1220
1290 1300 1323 1220
1300 1300 1331 1260
1300 1300 1340 1300
1300 1300 1400 1300
1330 1400 1400 1350
1340 1400 1402 1350
1400 1400 1410 1400
1525 1400 1550 1400
1600 1500 1700 1450
1690 1755 1500
2000 1850 1500

1500
1530
1620
1690

VOORGEVELBREEDTES

0-‐850 12 12
851-‐950 33 21
951-‐1050 66 33
1051-‐1150 115 49
1151-‐1250 176 61
1251-‐1350 204 28
1351-‐1450 222 18
1451-‐2000 245 23
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ZIJGEVELBREEDTE

Op de volgende bladzijde is te zien dat ook voor de 
zijgevelbreedtes een patroon valt te erkennen. Hier blijkt 
het merendeel van de zijgevelbreedtes gesitueerd te zijn 
tussen 7,5 en 10,5 meter. Hoewel hier dient opgemerkt te 
worden dat er ook nog veel woningen voorkomen met gro-
tere zijgevelbreedtes.

Deze analyse heeft als gevolg dat er ook voor de 
zijgevelbreedte 3 mogelijke opties worden aangeboden: 
7,80 meter, 9,30 meter en 10,80 meter. het valt op dat deze 
breedtes gelinkt zijn aan de onderliggende draagstructuur 
waarbij de balken ( 60 cm hoog en 30 cm breed ) op 120 
cm van elkaar werden geplaatst.
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ECOHUIS SUPERHUIS
TEAM	  

CONSTRUCT
WONINGBOUW	  
HUYZENTRUYT

BLAVIER BIK

600 800 700 810 700 700
730 830 740 810 700 700
800 850 750 810 700 700
800 850 760 810 700 800
800 880 760 810 750 800
800 900 760 810 800 800
800 900 780 810 820 800
808 900 800 810 840 800
820 1000 800 812 850 800
820 1000 800 880 870 820
831 1000 800 880 890 840
850 1000 820 900 890 840
850 1000 820 900 900 840
850 1085 830 900 900 860
866 1090 830 910 910 870
900 1100 860 910 910 900
900 1100 860 950 920 900
900 1140 860 950 930 920
900 1150 860 954 950 920
905 1175 860 960 950 940
910 1190 860 970 1000 960
920 1200 870 980 1250 1000
950 1200 890 990 1450 1000
956 1290 890 990 1805 1000
960 1300 890 1010 1000
970 1300 890 1060 1000

1000 1325 890 1060 1000
1000 1350 890 1060 1000
1000 1360 890 1060 1020
1000 1368 890 1070 1020
1000 1380 890 1070 1020
1000 1400 900 1105 1050
1050 1500 900 1170 1090
1099 1500 900 1200 1100
1150 1827 900 1210 1100
1200 900 1210 1100
1200 950 1210 1110
1217 980 1240 1130
1300 1100 1260 1150
1350 1100 1310 1150
1350 1200 1370 1160
1400 1230 1380 1190
1500 1300 1390 1200
1600 1330 1390 1200
1710 1470 1280
1830 1500 1320

1440
1500
1500
1530

ZIJGEVELBREEDTES

HOGE	  WAARDEN	  UITKOMEN	  DOOR	  1.GARAGES	  +	  2.	  IN	  LENGTE	  GERICHT

CATALOGUSSEN	  STEEDS	  OPGEDEELD	  IN	  VERSCHILLENDE	  STIJLEN	  (TIJDLOOS,	  MODERN,	  KLASSIEK…)

0-‐750 11 11
751-‐850 58 47
851-‐950 120 62
951-‐1050 160 40
1051-‐1150 183 23
1151-‐1250 206 23
1251-‐1350 218 12
1351-‐1450 231 13
1451-‐2000 245 14
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KAVELDIEPTE

Niet iedereen heeft noch het budget, noch de tijd om 
zich een kavel van 30,30 meter diepte te veroorloven. Om 
die reden is het mogelijk voor de kandidaat-bouwer om 
zijn kavel per 1,5 meter ( 120 cm + 30 cm ) in te korten tot 
hij of zij de beoogde diepte bereikt. Het spreekt voor zich 
dat wanneer de klant in een latere fase toch de tijd of het 
budget vindt, hij zijn kavel kan uitbreiden.

Deze aanpassing heeft echter ook gevolgen voor de 
wijk op zich. op die manier ontstaan spontane, publieke 
ruimtes, geënt op de doorlopende, voor traag verkeer 
voorziene, passage aan de achterkant van de kavels. Zo 
ontstaan langsheen dit traject verschillende ‘ publieke kra-
len’.  In elke wijk vindt men wel meer van deze ruimtes ( 
zie volgende bladzijde ).  Het zijn onbestemde ruimtes die 
vaak enkel door kinderen worden opgeëist. Het zijn ech-
ter eveneens deze ruimtes die het karakter van een wijk 
bepalen. Door deze op een niet geplande, wel voorziene, 
manier te implementeren verkrijg je publieke ruimtes in de 
verkaveling die bijdragen aan het gemeenschapsgevoel.
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CAMILLE D’HAVÉSTRAAT - SINT-AMANDSBERG, GENT

SCHUURGOEDSTRAAT - SINT-AMANDSBERG, GENT
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SUBSTRAATHOOGTE

Aangezien de ontsluiting van woning en kavel ge-
beurt vanop de algemene draagstructuur wordt de moge-
lijkheid gecreëerd om verschillende substraathoogtes vast 
te leggen. Er werd gekozen voor 2 verschillende hoogtes: 
30 cm en 180 cm. Buiten het hoogteverschil verschillen 
beide ook naargelang de potentiële begroeiing: het ene 
vormt een extensief groendak, het andere een intensief ( 
zie volgende bladzijde ). 

Deze verschillende hoogtes zijn meer dan de andere 
parameters bepalend voor de woning zelf. Door het sub-
straat vast te leggen op 180 cm zorg je er voor dat er langs 
deze wand geen licht kan binnenvallen in de benedenver-
dieping. Aan de andere kant biedt dit wel de mogelijkheid, 
en die is er in de traditionele verkavelingen niet, om ook 
op de bovenverdieping ( ontsluitingsverdieping ) een recht-
streekse relatie te genereren met de buitenruimte. Een 
grondige afweging van de voor- en nadelen dringt zich dus 
op aan de kandidaat-bouwer.
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uitreksels uit de Technische Voorlichting 229 betreffende Groendaken van het WTCB
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INPLANTINGSMOGELIJKHEDEN - DE DROOM VAN DE VRIJSTAANDE WONING

STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN

VOORTUIN CIRCULATIE GEVENENENENKAVELGRENZEN

INPLANTINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE BESTAANDE VERKAVELINGEN ( GEBA-

SEERD OP HET SCHEMA VAN BAKKER EN RAPP UIT “ HET KANT-EN-KLAARHUIS” )

Zoals het schema hiernaast aangeeft zijn de inplan-
tingsmogelijkheden van de traditionele verkaveling be-
perkt. De combinatie met de droom van elke kavelbewo-
ner: de vrijstaande woning, levert eerder spanningsvelden 
dan resultaten op.

Om die reden stelt de kavelcatalogus 5 andere in-
plantingsmogelijkheden voor. Naar eigen wens kan de 
kandidaat-bouwer voor een bepaald type kiezen: 1 grote 
tuin, 2 ongelijke delen of 2 gelijke delen. 

Ook het proces waarbij eerst de bouwgrond wordt 
gekocht om daar dan een woning op te voorzien wordt 
in de catalogus herdacht. Men dient zich eerst een beeld 
gevormd te hebben van de inplanting van de woning om 
daarna de geschikte kavel te zoeken. De bijgevoegde 11 
tabellen bieden hieromtrent meer duidelijkheid. Het ge-
bruikte principe is gebaseerd op dat van de vrijstaande 
woning. Aan de hand van deze methodologie is men er 
steeds zeker van dat de woning ook daadwerkelijk vrij-
staat. De inplanting van de ene woning dient complemen-
tair te zijn met die van de aanpalende woningen. Tussen 
de woningen onderling is steeds een ruimte van 1,20 me-
ter nodig op gronde van circulatie. Het is onmogelijk uit te 
gaan van het feit dat het aanpassen van de woningbreedte 
een oplossing biedt aangezien de constructie van de wo-
ningen verankerd wordt aan de T-vormige draagstructuur.

 Alle tabellen werden ontwikkeld op basis van een 
zijgevelbreedte van 9,30 meter. Het spreekt voor zich dat 
wanneer de zijgevelbreedte van een  woning slechts 7,80 
meter meet, dit mogelijkheden biedt voor een aanpalende 
woning van 10,80 meter.
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INPLANTINGSMOGELIJKHEID 1

INPLANTINGSMOGELIJKHEID 2 INPLANTINGSMOGELIJKHEID 5

INPLANTINGSMOGELIJKHEID 4

INPLANTINGSMOGELIJKHEID 3



043



044



045



046



047



048



049

RESULTERENDE CATALOGUSKAVELS
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WONINGCATALOGUS
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DE CATALOGUSWONING - HET PLAN

Wie door een woningcatalogus bladert merkt 
steevast de hoeveelheid stijlen en smaken op. De 
woningbouwbedrijven bieden hun klanten een groot 
spectrum stijlmogelijkheden aan. Op die manier wil-
len ze zoveel mogelijk potentiële klanten bereiken. 

Wat achter de gevel schuilgaat, lijkt nog 
merkwaardiger te zijn. Of de gevel nu poogt een 
Toscaanse villa te reminisceren, of een pastorijwo-
ning, of eerder strak hedendaags werd ontworpen, 
achter quasi al deze divergente gevelmogelijkheden 
gaat hetzelfde plan schuil.

Dit typeplan kan op de gelijkvloerse verdie-
ping opgedeeld worden in 3 stroken: een eerste 
met de garage en berging, een tweede met de hal 
en keuken en een derde met de leef- en eetruimte. 
Telkens weer zien we dit plan in de voor de hand 
zijnde catalogi terugkeren. Een reden voor de keuze 
van dit plan zou opnieuw kunnen gezocht worden in 
de zekerheid die dit plan meebrengt: Wie éénmalig 
een woning bouwt wil het risico niet lopen dat zijn of 
haar ‘architecturaal experiment’ binnen aanzienlijke 
tijd niet meer aanslaat. Met de keuze voor dit ty-
peplan heeft men meer zekerheid: Dit plan is stati-
scher naar de toekomst toe. Men neemt nauwelijks 
risico’s door voor dit plan te kiezen.

Het verdiep biedt de kandidaat-bouwer vaak 
meer mogelijkheden, hoewel dit eveneens kan her-
leid worden tot een reeks kamers die ontsloten wor-
den op een ‘nachthal’ die uitgeeft op de centrale 
traphal.

Uiteraard zien we dat de verschillende wo-
ningbouwbedrijven ook varianten aanbieden met 
betrekking tot dit typeplan. Vaak gaat dit over een-
voudige transformaties zoals het schalen, het rote-

ren of het uitrekken van onderdelen van dit type-
plan. Aan de andere kant dient ook onderkend te 
worden dat enkele woningbouwmaatschappijen de 
moeite hebben gedaan om dit dogma in vraag te 
stellen en anderssoortige plannen aan te bieden. 
Deze plannen verdwijnen echter nog steeds in de 
marge van de catalogus terwijl de kern van de cata-
logus zich baseerd op dit typeplan.

bron: woningcatalogus Team Construct
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TYPEPLAN GELIJKVLOERSE VERDIEPING CATALOGUSWONING

bron: ideeënboek ecohuis
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DE GEVEL ALS IDENTITEITSDRAGER

De voorgevel is voor de cataloguswoning de be-
langrijkste betekenisdrager. In één opslag tracht het de 
identiteit van de bewoner te formuleren. De woningbouw-
bedrijven spelen hier aardig op in door een zo uitgebreid 
gamma aan stijlen en smaken aan te bieden aan hun kan-
didaat-bouwers. De woningen worden dan ook vaak inge-
deeld op basis van hun voorgevel. Zo onderscheiden de 
woningbouwbedrijven 3 terugkerende woningtypes: strak 
hedendaags, traditioneel en tijdloos. Het achterliggende 
plan is van geen nut bij dit onderscheid.

In de bijgevoegde woningcatalogus en in het ont-
werp is het nooit de doelstelling geweest dergelijke stijl-
verschillen voorop te stellen. Het belang van de gevel 
behoort toe aan de traditionele catalogi. De kandidaat-
bouwer die gebruik maakt van de vooropgestelde ideo-
logie van zowel de kavel- als de woningcatalogus dient 
achteraf naar één van deze woningbouwbedrijven te stap-
pen om keuzes te maken omtrent de gevel.

Ook de constructiemethode is nauwelijks van be-
lang bij de uitdrukking van de gevels. Of het nu houtske-
letbouw of traditioneel metselwerk betreft, het resultaat 
is hetzelfde. Hierop werd in de bijgevoegde woningcata-
logus ingespeeld door een eigen constructie te ontwer-
pen. Wanneer de kandidaat-bouwer naar een traditioneel 
woningbouwbedrijf, dat met zijn ideologie overeenkomt, 
stapt, houdt hij zo nog verschillende opties met betrek-
king tot de gevel open.

In de bijgevoegde woningcatalogus is het echter wel 
van belang waar men openingen kan maken in de gevel. 
Deze resulteren uit de constructie bij de voor- en achter-
gevel. Waar geen structuur aanwezig is doen zich moge-
lijkheden voor. Op de zijgevels doen zich echter ristricties 
voor. Zo is het op de verdieping niet mogelijk onder 1,60 
meter openingen te maken. Dit om inkijk bij de aanpa-
lende woningen te vermijden.

bron: woningcatalogus Team Construct
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GELIJKVLOERS

De gelijkvloerse verdieping bevindt zich op 3 meter 
diepte van het ontsluitingsniveau van de woning en kavel. 
Zoals reeds aangehaald zijn er voor zowel de zijgevel- als 
de kavelbreedte 3 mogelijkheden bepaald. Dit levert voor 
de gelijkvloerse verdieping 9 types op die op basis van 
hun oppervlakte verschillen van elkaar.

Het vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping bevindt 
zich op 90 cm diepte van de tuin indien voor substraat-
hoogte 30 cm werd gekozen. Er is geen directe circulatie 
mogelijk. Men dient via de centrale traphal te gaan. Dit 
levert mogelijkheden op voor deze ruimte zelf. De ruimte 
staat op zichzelf. Er is wel een duidelijke link met de tuin, 
maar de ruimte is er niet afhankelijk van. Ze kan zichzelf 
genereren, herschikken en herinrichten indien nodig.
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VERDIEPING

Voor de verdieping, het ontsluitingsniveau van de 
woning, werden 4 types bepaald die in een rechtstreeks 
verband staan met de mogelijke substraathoogtes. Kiest 
men voor een bepaald kaveltype dan dient men rekening 
te houden met de gevolgen die dit heeft voor het verdie-
pingsniveau. Een duidelijke afweging is hierbij noodzake-
lijk. De keuzes die de kandidaat-bouwer dient te maken 
worden zo op hun scherpst gesteld.

Voor het vloerpeil van dit verdiepingsniveau zijn 2 
mogelijkheden voor handen: Zo kan men kiezen voor 3, 90 
meter boven het vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping, 
of voor 3,0 meter. Deze keuze heeft gevolgen met betrek-
king tot de ruimtes die zo gegenereerd worden zowel op 
het gelijkvloerse als op de verdieping.
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CENTRALE TRAPHAL EN KERN

De centrale traphal komt voor in elke catalogus-
woning. De voordeur geeft er op uit en het vormt de link 
tussen het gelijkvloerse en de verdieping. Deze hal doet 
echter vaak niet meer dienst dan de trap en een toilet her-
bergen. De toegang tot de woning gebeurt vaak elders.

In de bijgevoegde woningcatalogus wordt uitvoerig 
aandacht gegeven aan de centrale traphal als draaischijf 
tussen de verschillende onderdelen van de woning. Het 
verbindt de afzonderlijke delen van de woning met el-
kaar. Maar het verbindt eveneens deze afzonderlijke delen 
rechtstreeks met de kavel. De centrale traphal en kern zijn 
zo ontworpen dat op elk moment een verbinding kan ont-
staan tussen 2 afzonderlijke delen van kavel en woning, 
zonder daarbij beslag te leggen op andere onderdelen.

Voorts worden in deze traphal ook verschillende an-
dere ruimtes voorzien. Zo wordt er een berging en toilet 
aangebracht. Deze nuttige ruimtes komen zo op een cen-
trale plaats in de woning te liggen. Zij zijn duidelijk omlijnd, 
maar kunnen intern aangepast worden naar de individuele 
noden van de bewoners.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3
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DAKVORM

Naast de gevel is de dakvorm een ander belangrijk 
element waarmee de verschillende woningen zich onder-
scheiden van elkaar. Er kunnen 4 belangrijke types worden 
vastgesteld: Het traditionele zadeldak dat steeds in ver-
band wordt gebracht met de traditionele en tijdloze wonin-
gen, het plat dak welke men meermaals terugvindt onder 
de sectie hedendaags, het schilddak en het wolfsdak.

Uit de analyse op de volgende bladzijde blijkt dat 
maar liefst 65 % van de onderzochte woningen over een 
zadeldak beschikt. Het zadeldak blijft voor veel mensen 
nog steeds de ideale dakvorm zo blijkt.

Om die reden enerzijds en voor de volumetrische 
eenheid van de verkaveling anderzijds, werd in de bijge-
voegde catalogus het zadeldak als dakvorm aangenomen.

Wanneer we dan de mogelijke dakhellingen in kaart 
trachten te brengen, zien we dat zowel 35° als 45° het goed 
doen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 45° ge-
bruikt wordt wanneer de dakrand samenvalt met het peil 
van de verdieping. Op die manier is men zeker dat de ver-
kregen ruimtes onder het hellend dak niet moeten inboe-
ten in kwaliteit en potentie. 35° lijkt dan weer gebruikt te 
worden wanneer het vloerpeil van de verdieping zich meer 
dan een meter onder de dakrand bevindt. Op die manier 
spaart men nutteloze kosten uit en blijven de mogelijkhe-
den binnenin geldig. ( Men dient echter op te merken dat 
veel catalogi geen uitspraak doen over de daadwerkelijke 
dakhelling van hun woningen. Om die reden is de analyse 
slechts op 2 van de gebruikelijke 6 woningcatalogi van 
toepassing)

In de bijgevoegde woningcatalogus werd steeds 40° 
als dakhelling aangenomen daar het vloerpeil ver onder de 
dakrand ligt, maar om volumetrische redenen enerzijds en 
om nog mogelijkheden met betrekking tot een zolder gaaf 
te houden anderzijds, werd niet gekozen voor 35°.
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ECOHUIS SUPERHUIS
TEAM	  

CONSTRUCT
WONINGBOUW	  
HUYZENTRUYT

BLAVIER BIK

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 3 1
1 1 1 1 3 1
1 1 1 1 3 1
1 2 1 1 4 1
1 3 1 1 2
1 3 1 1 2
1 3 1 1 2
1 3 1 1 2
1 3 1 2 2
1 3 1 2 2
1 3 1 2 2
1 3 1 2 2
2 3 1 3 2
2 3 1 3 2
3 5 1 3 2
3 1 3 2
3 2 3 2
3 2 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 4 3
3 3 4 3
3 3 4 3
3 4 4
4 4 4
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1: ZADELDAK
2: PLAT DAK
3: SCHILDDAK
4: WOLFSDAK
5: ANDERE

DAKTYPES

OPMERKING: DE DAKVORM SCHIJNT EEN VAN DE BELANGRIJKSTE MANIEREN TE ZIJN OM EEN WONING TE 
KWALLIFICEREN: HET PLATTE DAK KOMT QUASI STEEDS VOOR ONDER DE CATEGORIEËN HEDENDAAGS EN 

MODERN, TERWIJL HET ZADELDAK VAAK WORDT GEKWALIFICEERD ALS TIJDLOOS OF KLASSIEK.

DAKTYPE

ZADELDAK 160
PLAT DAK 25

SCHILDDAK 46
WOLFSDAK 10

ANDERE 4
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BLAVIER BIK

35 10
35 25
35 30
35 30
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OPMERKING 1: UIT DE CATALOGI BLIJKT DAT DE COURANTE DAKHELLINGEN AFHANKELIJK ZIJN VAN DE GEVELHOOGTE VAN 
HET VERDIEP: ZO ZULLEN OM (VERMOEDELIJK) ECONOMISCHE REDENEN 30° EN 35° ALS DAKHELLINGEN GEHANTEERD 
WORDEN INDIEN ER AAN DE GEVEZIJDE GENOEG HOOGTE OVERSCHIET EN ZULLEN 40° EN 45° GEHANTEERD WORDEN  
INDIEN AAN DE GEVELZIJDE SLECHTS BALLUSTRADEHOOGTE OVERSHIET ZODAT ER GEEN ONINTERASSENTE RUIMTES 
ONTSTAAN TUSSEN DAK EN VERDIEPINGSVLOER.

OPMERKING 2: DOOR HET GEBREK AAN GEGEVENS VAN ENKELE CATALOGI KAN MEN ZICH IN DEZE STUDIE ENKEL BEROEPEN 
OP EEN VERMINDERDE STAALKAART.

OPMERKING 3: ENKEL DE DAKTYPES 1,3 EN 4 WERDEN IN REKENING GEBRACHT

DAKHELLING	  (UITGEDRUKT	  IN	  GRADEN	  (°))
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DE GARAGE

Het bestaansrecht van de verkaveling is in alles 
afhankelijk van de wagen. Om die reden beschikt nage-
noeg elke cataloguswoning over een ingebouwde of aan-
palende ruimte om de wagen te stallen. Vier types wor-
den hierbij onderscheiden. Type 1 betreft een garage die 
rechtstreeks ontsloten en opgenomen wordt in het woon-
volume. Type 2 is een garage die rechtstreeks ontsloten 
wordt, maar niet opgenomen is in het woonvolume. Bij 
type 3 staat de garage los van het woonvolume en type 4 
biedt een overdekte buitenruimte aan.

Op de volgende bladzijde is te zien dat type 1 het 
meeste bijval geniet van de woningbouwbedrijven. Ener-
zijds omdat het implementeren van de garage in het 
woonvolume bijkomende kosten en administratie uit-
spaart, anderzijds omdat dit is wat de kandidaat-bouwers 
vooropstellen.

Om die reden is in de bijgevoegde woningcatalogus 
uitgegaan van een garage die opgenomen is in het alge-
meen woonvolume. Deze staat in rechtstreekse verbin-
ding met de centrale traphal zodat tussenruimtes zoals 
de berging , die men nu vaak terugvindt in de bestaande 
catalogi, worden vermeden. In de bijgevoegde woningca-
talogus komen de voor- en achtergevel echter niet over-
een met de voor- en achtergevel van het woonvolume. 
Door deze ingreep ontstaan zo 2 mogelijke vrije zones op 
de zijgevel van het algemeen woonvolume waar men de 
toegang, de voordeur, kan aanbrengen.
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TOEGANGSMOGELIJKHEDEN TOT HET 
ALGEMEEN WOONVOLUME DOOR DE EXCEN-
TRISCHE PLAATSING VAN HET GARAGEVOLU-
ME
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INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN

Aan de bijgevoegde woningcatalogus werden ver-
schillende bouwplaten toegevoegd die betrekking hebben 
op het inrichten zelf van de woning. De kandidaat-bouwer 
heeft zo de keuze uit verschillende types wanden en een 
zoldering om zijn cataloguswoning aan te passen naar 
wens. Deze wanden hebben geen enkel constructief nut 
en laten het zo ook toe, in tegenstelling tot de dragende 
binnenwanden van de meeste cataloguswoningen, om in 
functie van de tijd mee te evolueren met de bewoner(s).

VOORBEELD BOUWPLAAT INVULMOGELIJKHEDEN



085

VOORBEELDEN



KAVEL- EN WONINGBOUW
DE HUISJESMELKERIJ

KAVELCATALOGUS





3

Beste,

Uw interesse in onze catalogus stemt ons 
met vreugde. Deze catalogus is echter niet zoals 
de reeds op de markt zijnde catalogi. Anders dan 
deze tracht onze catalogus eerder een leidraad te 
bieden bij het maken van uw keuzes en eerste ont-
werpstappen voor uw toekomstig droomhuis.

Deze bundel fixeert zich op verschillende re-
levante onderdelen om uw ideale kavel samen te 
stellen: breedte en lengte, substraathoogte en de 
inplantingsmogelijkheden van uw toekomstige wo-
ning

Deze catalogus herintroduceert voor u een 
lang vergeten ontwerpmiddel: de maquette. Op 
basis van enkele  bouwplaten moet u in staat kun-
nen zijn om op een  snelle en eenvoudige manier 
uw droomkavel en -huis te definiëren en samen te 
stellen. In enkele minuten beschikt u zo over de 
mogelijkheid om de ruimtes en kamers waarin u zal 
leven in de juiste verhoudingen te ervaren.

Deze kavelcatalogus is in elk opzicht com-
plementair met de bijgevoegde woningcatalogus 
en tesamen leveren ze u een duidelijk beeld op van 
de bewuste keuzes en mogelijkheden die u gedu-
rende het maken van de maquette heeft vastge-
legd.

Met hoogachtende groeten,

Servaas De Wandel
uw bouwadviseur
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ALGEMENE CONSTRUCTIE VAN DE KAVEL

De constructie van de kavel is opgebouwd 
uit 2 belangrijke delen: de algemene draagstruc-
tuur met daartussen ruimte voor de kavel die over-
spannen wordt door afzonderlijke balken van 60 
cm hoog. Deze balken dienen als fundament voor 
uw toekomstige woning alsook voor de tuin. De 
standaarddiepte van de kavel is bepaald op 30,30 
meter, hoewel dit nog kan aangepast worden naar 
eigen goeddunken.
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KAVELBREEDTE

Om u zoveel mogelijk keuzevrijheden te ge-
ven bij het ontwerp van uw woning beschikt u over 
3 verschillende kavelbreedtes: 9 meter, 10 meter 
en 11 meter. 

Hier dient bij opgemerkt te worden dat het de 
breedte van de tuin betreft en niet de maat van de 
woningbreedte (zie bijgevoegde woningcatalogus).
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Om dezelfde reden als de kavelbreedte ver-
schaffen wij u de mogelijkheid om een keuze te 
maken met betrekking tot de zijgevelbreedte van 
uw woning. Ook hier zijn er 3 mogelijkheden: 7,80 
meter, 9,30 meter en 10,80 meter.

ZIJGEVELBREEDTE
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KAVELDIEPTE

Houdt u liever van een kleinere tuin zodat u 
niet uren moet spenderen met onkruid wieden?  Of 
heeft u slechts een beperkt budget? Ook daar is 
een oplossing voor. Zoals reeds aangehaald be-
schikt u uiteraard ook over de mogelijkheid om de 
diepte van de kavel naar eigen wensen aan te pas-
sen. De standaardmaat is 30,30 meter waarvan u 
steeds een veelvoud van 1,5 meter kan aftrekken 
zodat uw gewenste tuinoppervlakte overblijft. Ui-
teraard kan u er later, wanneer uw tijd en budget 
het toelaten, nog steeds voor kiezen om uw tuin uit 
te breiden.
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SUBSTRAATHOOGTE

Ook de substraathoogte is een parameter 
waarin u vrij bent keuzes te maken. Wij bieden u 
2 opties aan: 30 cm of 180 cm. Beide hebben ge-
volgen met betrekking tot uw woning en om die 
reden is een juiste afweging van de voor- en nade-
len noodzakelijk. Voor de woning zelf verwijzen wij 
graag naar de bijgeleverde woningcatalogus.

Een extensieve tuin ( 30 cm ) laat u de moge-
lijkheid om met weinig werk toch ten volle te genie-
ten van uw tuin. Een intensieve tuin ( 180 cm ) biedt 
u dan weer de mogelijkheid om een uitgebreider 
gamma aan begroeiing aan te planten.
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uitreksel uit de Technische Voorlichting 229 betreffende Groendaken van het WTCB
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INPLANTINGSMOGELIJKHEDEN

De inplanting van uw woning is cruciaal. 
houdt u van een lange uitgestrekte tuin? Of wilt u 
daar liever nog een gezellig terras aan toevoegen? 
Voor all uw wensen hebben wij een oplossing en 
dit op basis van 5 keuzemogelijkheden die u op de 
volgende bladzijden gevisualiseerd ziet.

Daarachter vindt u 11 tabellen die u het mo-
gelijk moeten maken om op basis van de omlig-
gende gerealiseerde percelen een perceel te vinden 
dat voldoet aan uw inplantingswens. Deze tabellen 
zijn gebaseerd op het principe van de vrijstaande 
woning. Echter niet zoals in de conventionele wij-
ken, maar door uw woning écht vrijstaand te bou-
wen waarbij nog steeds de doorgang langsheen 
uw woning verzekerd wordt.
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GEBRUIKSAANWIJZING

STAP 1:  Knip alle afzonderlijke delen uit.

STAP 2:  Plooi de draagsconstructie zoals aangegeven in onderstaande tekening.
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Dit levert u het volgende als resultaat

STAP 3:  Plooi dan het substraat op aangegeven wijze.

Dit levert u het volgende als resultaat
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STAP 4:  Lijm de bovenste delen op het juist verkregen resultaat.

STAP 5:  Lijm nu het substaat op de draagconstructie.

Dit levert u het volgende als eindresultaat
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BOUWPLAAT ALGEMENE DRAAGSTRUCTUUR
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 1
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 2
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 3
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 4
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 5
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 6
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 7
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 8
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 9
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 10
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 11
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 12
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 13
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 14
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 15
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 16
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 17
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 18
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 19
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 20
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 21
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 22
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 23



81



82

BOUWPLAAT KAVELTYPE 24
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 25
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 26
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BOUWPLAAT KAVELTYPE 27
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KAVEL- EN WONINGBOUW
DE HUISJESMELKERIJ

WONINGCATALOGUS





3

Beste,

Uw interesse in onze catalogus stemt ons 
met vreugde. Deze catalogus is echter niet zoals 
de reeds op de markt zijnde catalogi. Anders dan 
deze tracht onze catalogus eerder een leidraad te 
bieden bij het maken van uw keuzes en eerste ont-
werpstappen voor uw toekomstig droomhuis.

Deze catalogus biedt u noch een instapklare, 
noch een winddichte woning. Deze catalogus biedt 
u anderzijds de kans om mee te stappen in onze 
visie. Een visie die gebaseerd is op eigen keuzes 
en wensen. Het is een visie die u ertoe dwingt uw 
eigen droomwoning scherp te stellen op basis van 
de maquette. In deze catalogus vindt u een reeks 
bouwplaten die u in staat moeten stellen om op 
een snelle, eenvoudige maar doelgerichte manier 
uw eigen kavel en woning te definiëren en samen 
te stellen.

Zoals u zult merken is dit geen catalogus die 
een oordeel wil vellen over stijl en smaak. Het biedt 
u een kant-en-klaar middel om met uw ontwerp 
naar een woningbouwbedrijf te stappen die dan de 
uitvoering op zich neemt. Deze bedrijven hebben 
eveneens een uitgebreid gamma aan mogelijkhe-
den betreffende stijl, smaak en personalisering.

Deze woningcatalogus is in elk opzicht com-
plementair met de bijgevoegde kavelcatalogus en 
tesamen leveren ze u een duidelijk beeld op van de 
bewuste keuzes en mogelijkheden die u geduren-
de het maken van de maquette heeft vastgelegd.

Met hoogachtende groeten,

Servaas De Wandel
uw bouwadviseur
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ALGEMENE CONSTRUCTIE VAN DE KAVEL

De constructie van de kavel is opgebouwd 
uit 2 belangrijke delen: de algemene draagstruc-
tuur met daartussen ruimte voor de kavel die over-
spannen wordt door afzonderlijke balken van 60 
cm hoog. Deze balken dienen als fundament voor 
uw toekomstige woning alsook voor de tuin. De 
standaarddiepte van de kavel is bepaald op 30,30 
meter, hoewel dit nog kan aangepast worden naar 
eigen goeddunken.
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KAVELBREEDTE

Om u zoveel mogelijk keuzevrijheden te ge-
ven bij het ontwerp van uw woning beschikt u over 
3 verschillende kavelbreedtes: 9 meter, 10 meter 
en 11 meter. 

Voor de woningbreedte voegt u telkens 1,2 
meter toe aan de kavelbreedtes ( dit is echter zon-
der garage ).
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ZIJGEVELBREEDTE

Om dezelfde reden als de kavelbreedte ver-
schaffen wij u de mogelijkheid om een keuze te 
maken met betrekking tot de zijgevelbreedte van 
uw woning. Ook hier zijn er 3 mogelijkheden: 7,80 
meter, 9,30 meter en 10,80 meter.



12



13

GELIJKVLOERS

De gelijkvloerse verdieping is afhankelijk van 
de eerder gemaakte keuzes met betrekking tot de 
kavel- en zijgevelbreedte. De enige parameter die 
bepalend is voor de gelijkvloerse verdieping is de 
oppervlakte van uw toekomstige woning. Echter 
aan de hand van de vele inrichtingsmogelijkheden 
( zie bouwplaten inrichtingsmogelijkheden ) moet u 
in staat zijn om uw eigen stempel te drukken zodat 
ook deze verdieping volledig naar uw wensen is.

De gelijkvloerse verdieping bevindt zich op 3 
meter diepte ten opzichte van het ontsluitingsni-
veau.
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VERDIEPING

De keuze voor een welbepaald verdiepings-
type heeft rechtstreekse gevolgen voor de opbouw 
(substraathoogte) van de kavel. Het afwegen van 
de voor- en nadelen van de verschillende verdie-
pingstypes in rechtstreeks verband met de ver-
schillende kaveltypes is cruciaal om uw droom-
woning vorm te geven. Is het voor u wenselijk om 
op de gelijkvloerse verdieping aan beide zijden uw 
groene kavel waar te nemen dan kiest u best voor 
verdiepingstype 1. Wenst u echter om ook op het 
verdiep een rechtstreekse relatie te hebben met de 
intensieve tuin dan zijn types 2 en 3 wenselijk. 

Wenst u boven dit alles nog een zoldering? 
Heeft u nood aan kamer volledig op uw maat afge-
stemd? Ook hiervoor bieden wij een oplossingNet 
zoals bij de gelijkvloerse verdieping vindt u bij de 
bouwplaten inrichtingsmogelijkheden de nodige 
elementen om ook deze verdieping volledig naar 
eigen goeddunken in te richten. 

Voor de verschillende kaveltypes verwijzen 
wij graag naar de bijgevoegde kavelcatalogus.

TYPE 1
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TYPE 3

TYPE 4

TYPE 2
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TRAPHAL EN KERN

De traphal is de draaischijf van uw woning. 
Ze laat rechtstreekse circulatie toe tussen de ver-
dieping, het gelijkvloers, beide helften van de tuin 
en de garage. 

Deze hal neemt echter ook de functie van 
bergruimte in zich op. Op die manier kunnen alle 
belangrijke taken, de was en de plas, op een cen-
trale plaats gebeuren zonder veel moeite te moe-
ten doen. In deze hal is tevens plaats voorzien voor 
een afzonderlijk toilet.
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GARAGES

Uiteraard wilt u dat de wagen droog, afge-
scheiden en het liefst zo dicht mogelijk bij de wo-
ning geparkeerd staat. De bijkomde garage zoals 
hieronder staat getekend biedt u dit alles, inclusief 
een rechtstreekse verbinding met de centrale trap-
hal.

De garage is zo gepositioneerd dat uw voor-
deur, rechtstreeks uitgevend op de centrale hal, op 
de zijgevel kan geplaatst worden en dit zowel aan 
de kant van de voor- als aan de kant van de ach-
tergevel.

Indien dit uw voorkeur geniet kan eveneens 
een zoldering voorzien worden boven de garage.

GARAGE MET ZOLDER

GARAGE ZONDER ZOLDER
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GEVELS

GEVELMOGELIJKHEDEN

Zoals reeds aangehaald doet deze catalogus 
geen uitspraken over stijl en smaak. Om die reden 
is het aangewezen om met de maquette van uw 
droomhuis naar een vertrouwd woningbouwbedrijf 
te stappen die u verder helpt bij het kiezen van een 
gevel, volledig op uw maat.

Bij het ontwerpen van de woning dient u ech-
ter wel rekening te houden met mogelijke plaatsen 
voor deur- en raamopeningen. Zo is het onmogelijk 
om in de balkenconstructie aanpassingen te ma-
ken. Op het beeld hieronder ziet u een voorbeeld 
van de plaatsen waar u uw eigen wensen kan op 
projecteren. 

Op de zijgevels dient een hoogte van 1,6 me-
ter hoogte te worden gerespecteerd waarin geen 
doorvoeringen mogen worden gemaakt. Dit om de 
privacy van uw buren te waarborgen. 
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BOUWPLAAT ALGEMENE DRAAGSTRUCTUUR
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 1
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 2
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 3
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 4
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 5
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 6
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 7
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 8
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BOUWPLAAT GELIJKVLOERS TYPE 9
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BOUWPLAAT VERDIEPING TYPE 1
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BOUWPLAAT VERDIEPING TYPE 2
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BOUWPLAAT VERDIEPING TYPE 3
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BOUWPLAAT VERDIEPING TYPE 4
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BOUWPLAAT TRAPHAL TYPE 1
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BOUWPLAAT TRAPHAL TYPE 2
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BOUWPLAAT TRAPHAL TYPE 3
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BOUWPLAAT GARAGE TYPE 1
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BOUWPLAAT GARAGE TYPE 2



66

BOUWPLAAT GARAGE TYPE 3
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BOUWPLAAT DAK
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BOUWPLAAT INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN
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