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Hoe lang wil je blijven wonen in de woning 

waar je nu woont?

“mijn leven lang”



Levenslang wonen 

Aanpasbaar (ver)bouwen

• Is jouw woning wel geschikt?

• Veel tijd en geld in het zoeken of (ver)bouwen 

van een woning.

• Aandacht voor huidige situatie

• Zelden voor de toekomst



Wat als?



Wat als?



Wat als?



Wat als?



Dan ….

• Aanpassingen doen 

 Ingrijpend

 Duur

 Onmogelijk



Dan…

• Aanpassingen niet mogelijk > verhuizen

• Weg thuis - weg vertrouwde omgeving



Waarom inzetten op 

levensloopbestendig 

(ver)bouwen?
• Tendensen

 Maatschappelijke evoluties

• Meer 1-oudergezinnen en nieuw samengestelde 

gezinnen. 

• Vergrijzing: 1/4de van de bevolking (65+)

• Verzilvering: 7% van de bevolking (80+)



Waarom inzetten op 

levensloopbestendig 

(ver)bouwen?

• Vermaatschappelijking van de zorg  > zorg zoveel 

mogelijk thuis.

• Persoonsvolgend budget – mensen krijgen een 

zorgbudget

• Afname potentieel aantal mantelzorgers en 

vrijwilligers. (verdunning van de gezinnen, 

verhogen pensioenleeftijd,..)



Waarom inzetten op 

levensloopbestendig 

(ver)bouwen?
 Beperkt aanbod nog te ontwikkelen bouwgronden 

en woongebieden.



Wat is een aanpasbare woning?

Bij een ‘aanpasbare woning’ bouwt de 

ontwerper de mogelijkheden in om de 

woongelegenheid zonder al te grote ingrepen 

en tegen een lage kost te kunnen 

aanpassen aan wijzigende noden van de 

bewoners. Hierdoor kan de woning ‘mee 

evolueren’ met zijn bewoners en is ze 

bruikbaar voor een wisselend publiek.



Wat is een aanpasbare woning?

• Aanpasbare woning ≠ aangepaste woning 

(voor mensen met een handicap).

• Iedereen kan er in leven ongeacht leeftijd, 

lichamelijke kenmerken, capaciteiten en 

beperkingen - Design for all = ergonomie

• Kan tegen lage kostprijs aangepast worden 

(geen bouwtechnische ingrepen meer nodig)

• Woning evolueert flexibel mee met de 

ontwikkeling van de bewoners



Aanpasbare woning -

kernwoorden



Flexibiliteit

• Waar flexibele wanden zetten i.f.v. flexibele 

ruimten? 

• Waar dragende wanden zetten i.f.v. 

hulpmiddelen?



Flexibiliteit

• Voldoende leidingen (elektriciteit, afvoer,..) 

voorzien in diverse ruimten.



Drempelloos

• Kernwoning = drempelloos

 Alles gelijkvloers of

 Trap
 Voldoende breed

 Leuning, ook bruikbaar voor kinderen

 Veilige trap (gesloten, geen trapneuzen,…)

 Uitloopzone boven- en onderaan o.w.v. plaatsing traplift



Drempelloos

• Drempelloze ingang / hellend vlak



Comfortabele maatvoering

• Gangen beperken & voldoende breed 

(buggy- fietsen- rolstoel)

• Brede deuren (90cm)



Comfortabele maatvoering

• Minimale afmetingen slaapkamer –

draaicirkel rolwagen



Comfortabele maatvoering

Keuken

 Hoogte toestellen: ergonomie & veiligheid!

 Hittebestendig afzetvlak naast kookplaat en oven

 Afstand tussen meubels (draaicirkel)

 Afstand tussen centrale punten (kookplaat, 

spoelbak & koelkast)



Comfortabele maatvoering

Ramen

• Ramen niet te hoog plaatsen

• Raamonderbrekingen vermijden of op juiste 

hoogte plaatsen

kleine kinderen of volwassen willen 

vanuit zetel of bed ook naar buiten kunnen 

kijken.



Comfortabele maatvoering

• Stopcontacten

• Schakelaars 

• Deurbel tussen 90 en 120 cm

• Brievenbus

• Thermostaat 



Is aanpasbaar (ver)bouwen 

duurder?

Ja
Voor nieuwbouw 1 à 2 m² meerkost in een 

klassiek grondplan.

MAAR
Weegt niet op tegen de kosten die gemaakt 

moeten worden bij aanpassingen die nodig 

zijn!



Is aanpasbaar (ver)bouwen 

duurder?

• Er loopt stadsregionaal een onderzoek naar 

de mogelijke meerkost bij:

 Private individuele woningen

 Meergezinswoningen (appartementen)

 Sociale huisvesting



Is het alles of niets?

NEEN

• Veel graden van flexibiliteit mogelijk.

• Het zit vaak in kleine dingen.



Tips

• Concept! Vanaf het ontwerp flexibiliteit & 

comfort inbouwen.

• Informeer u – veel kwalitatieve informatie 

beschikbaar.

• Spreek uw architect én aannemer erover aan. 

Het gaat soms fout tijdens de uitvoering.

• Laat u niet afschepen. 

Klassieke ontwerpen zijn gemakkelijker maar 

vaak niet levensloopbestendig.


