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In de sociale woningbouw herken-
nen we vrijwel alle tendensen en 
strekkingen van de al gepasseerde 

architecturale stijlperiodes. Zeer boeiend om te zien hoe die 
ook de sociale woningbouw inspireerden en ook daarin telkens 
nog een eigen accent legden. Zelfs de kavelgrootte verschilt 
van bouwperiode tot bouwperiode. Eigenlijk werd die met de 
jaren kleiner. De oudste woningen hebben grote tuinen en het 
zijn die wijken die, het Engelse tuinwijkidee indachtig, voorzien 
werden van speelpleinen en straatgroen. 

Na de zoveelste eigendomsoverdracht, zijn deze woningen 
met hun aanbouw wat minder stijlconform. Op die manier is 
het straatbeeld merkelijk interessanter geworden. Vooral de  
huidige generatie legt heel eigen klemtonen. Soms kan je er 
nog bezwaarlijk de sociale budgetbegrenzingen in herkennen 
want met doorgedreven transformaties ontstonden vaak ruime 
en sterk gepersonaliseerde woningen. Dat bewijst dat werkelijk 
alles mogelijk is, ja ook in de sociale woningbouw. Om daar-

in succesvol te zijn, moet je gewoon op zoek naar een goed  
architect die probleemoplossend werkt en die ‘out of the box’ 
durft te denken. 

Architect Birger willaert: ”Verbouwen en uitbreiden was 
hier toegelaten indien de tuinwijkgedachte uit de jaren zes-
tig netjes overeind bleef. Door een voorzetwand met houten  
lamellen werd het zicht op de oorspronkelijke voorgevel wat 
gefilterd maar blijft deze wel als dusdanig herkenbaar. Het is 
zeker geen drastische ingreep en toch oogt de woning ineens 
heel modern. De zwevende luifel links doet uiteraard ook erg 
eigentijds aan. Het bevindt zich op slechts één meter van de 
perceelgrens, maar de carport eronder en het houten volume 
erboven respecteren wèl de minimale afstand tot de buren en 
die bedraagt respectievelijk vier meter en drie meter veertig. 
De buren hadden geen bezwaar tegen deze aanpak. De dienst 
ruimtelijke ordening was daarom zeer te vinden voor deze  
visuele en ruimtelijke oplossingen. De uitbreidingsvergunning 
werd snel afgeleverd.” 

OOSTENDE IS NOG STEEDS DE KONINGIN DER BADSTEDEN. DIE AANTREKKINGSKRACHT 
ZORGDE DE VOORBIJE DECENNIA VOOR EEN ENORME BEVOLKINGSUITBREIDING Op  
STEDELIJK EN SUBSTEDELIJK NIVEAU. ONGEBREIDELDE BOUwIJVER SLORpTE HET  
OMLIGGENDE pLATTELAND Op. 

tuinwijken

In 1998 schreef Ebenezer Howard, geboren in Londen, zijn 
bevlogen boek ‘Garden Cities of Tomorrow’. Met dit revoluti-
onaire boek inspireerde hij talloze industriëlen in Engeland, 
maar ook in België. Zij waren het immers die de boeren naar de 
steden trokken en hen een huis op afbetaling aanboden. Maar 
de bruuske plattelandsonthechting had algauw problematische 
sociale gevolgen. Met dit type van arbeiderswijken wou men 
de mensen weer in contact brengen met de natuur. Je vindt 
ze ook aan de stadsrand als een soort overgangssituatie tus-
sen stad en platteland. Dus met meer aandacht voor groene 
pleintjes, straatbomen en kleine tuintjes waarin groenten 
konden worden verbouwd en kleinvee kon worden gekweekt. 
In België werd de eerste Engelse tuinwijk gebouwd rond 1910 
in de buurt van een koolmijn in winterslag. In 1919 werd de 
Nationale Maatschappij Voor Goedkope woningen (later VHM) 
opgericht. Dus vanaf dan ging ook de overheid zulke wijken 
realiseren. Het urbanistieke concept bleef lang overeind al 
evolueerde de architectuurstijl telkens wel mee met z’n tijd. 
Zeker na de grote verwoestingen van de eerste en tweede 
wereldoorlog was er grote woningschaarste gevolgd door een 
bevolkingsexplosie. De vraag naar betaalbare woningen was 
dus groot. Twintig jaar later zouden ook de kinderen van deze 
kopers weer op zoek gaan naar een betaalbare woning…
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Op het gelijkvloers was er aanvan-

kelijk een keuken, een living en een 

toilet. Nu is er een ruime inkomhal 

met toilet, een grote leefkeuken en 

een bureel. Het bureel bevindt  

zich in de oude living.

De padoekhoutbekleding mocht ‘natuurlijk’ aan de buitenlucht vergrijzen.  

In feite is deze ruime berging of polyvalente ruimte afgesloten met  

een accordeondeur. Zo’n deur, dat zorgt voor allerlei opportuniteiten  

in relatie tot gebruik of tuinfeesten etc… 
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wat dacht je bijvoorbeeld van de lange muur die de toegang tot de carport van de 
toegang tot de nieuwe inkomhal scheidt? Een zwevend volume dwarst de muur en 
het dakplatform van de carport, maar dat belet niet dat dit volume achteraan visueel 
en vormelijk toch één geheel vormt met het slaapkamervolume boven de nieuwe leef-
keuken. Het overstekende dakplatform is tegelijk een luifel met daarin nog een gat om 
voldoende licht te geven aan de leefkeuken. Dit verrassende volumespel met gepuz-
zelde blokken en uitgespaarde vlakken, breekt echt met het verwachte. Daarin herken 
je de architecturale hand van Birger willaert.

Deze aanbouwoplossing zorgt voor een uitbreiding van 85 m2 aan bewoonbare op-
pervlakte op gelijkvloers en 30 m² op de verdieping. Zelfs het tuinhuis heeft een po-
lyvalente functie en ze is goed voor een uitbreiding van nogmaals 45 m2. In totaal 
hebben we dan 288 m2 aan nuttige woonruimte, wat zeker niet mis is voor een sociale 
bouwkavel of niet?

De oorspronkelijke achtergevel is verdwenen, maar er zijn voldoende dingen die ver-
wijzen naar de oude situatie. Zo percipieer je de keuken op het gelijkvloers nu als een 
volume in een volume. “De steunpalen verwijzen naar de oude gevelbelijning, en de 
nieuwe achtergevel bestaat nu uit schuiframen. Deze leefkeuken ligt dus als het ware, 
voor een deel  althans, in onze achtertuin want de oorspronkelijke achtergevellijn werd 
behoorlijk wat opgeschoven”, vertelt de gastvrouw. Zo wordt de achtertuin en zelfs het 
tuinhuis achteraan intens betrokken in de interieurbeleving. Of anderzijds wordt tijdens 
de warmere dagen de tuin vergroot met de leefkeuken. ’t Is maar zoals je het bekijkt. 
De connectie tussen binnen en buiten is alleszins erg belangrijk voor dit gezin.

“De oude trap naar het eerste werd binnen het oude bouwvolume geëlimineerd en een 
nieuwe trap werd gepositioneerd in de nieuwe inkomhal. Op het eerste is er nu een 
vaste trap naar de zolderruimte. Voorheen werd die ruimte niet eens benut. Daardoor 
was deze zolder ook niet geïsoleerd.” 

“Op het eerste is de achtergevel ook een beetje opgeschoven ten aanzien van de oor-
spronkelijke achtergevellijn (doch niet zo ver naar voor als de gevellijn van de leefkeu-
ken). Zo hebben we de kroonlijst ineens wat kunnen verhogen. Met de integratie van 
nieuwe glaspartijen konden we de kleine ruimtes alzo wat meer licht en een grotere 
ruimtelijkheid geven. De kinderkamers bleven nagenoeg onaangeroerd. De badkamer 
heeft een groot gezinsbad dat van de douche wordt gescheiden door een glazen tus-
senwand. In het zwevende volume bevinden zich nu de masterbedroom met dressing.”

identikit 

project:
•  verbouwing en uitbreiding van 

een bestaande woning 
•  gevels in geïsoleerde buiten-

bepleistering en geïsoleerde 
houten gevelbekleding

•  de bestaande spouwmuren 
werden ook geïsoleerd

•  dakstructuur hersteld en  
geïsoleerd met minerale wol

•  aluminiumraamprofielen 
ingevuld met superisolerende 
beglazing 1.0

•  vloer in beton, geïsoleerd en 
afgewerkt met parket en vinyl

•  alle technieken werden  
integraal vervangen

Type woning:
Voormalige sociale woning,  
daterend uit de jaren ’60 en  
gelegen in een tuinwijk

woonprogramma:
• niveau 0: inkom, toilet, trap-

hal, berging/wasruimte, bureel, 
keuken, leefruimte, carport

• niveau 1: 2 kinderslaap- 
kamers, 1 masterbedroom  
met dressing en badkamer,  
kinderbadkamer

• Zolder: technieken en  
polyvalente ruimte

woonoppervlakte: 243 m2  
(exclusief tuinberging van 45 m²)

Technische uitrusting:
• Vloerverwarming met HR-ketel 

op aardgas
• Ventilatiesysteem D

Specifieke karakteristieken:
Uitbreiden en verbouwen van  
een bestaande woning in een 
tuinwijk zonder de eigenheid  
van de tuinwijk aan te tasten  
en toch een hedendaagse  
uitstraling te geven.

Realisatie:
architect: Birger willaert
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