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Aanpasbaar bouwen - context

• Beleidsprioriteiten: 
– Generatievriendelijke stad

– Duurzame wijken - levenslang wonen

– Toegankelijkheidsbeleid

• Strategisch plan zorg

• Maatschappelijke tendensen:
– Vergrijzing

• Langer thuis wonen

• Toenemende zorggraad 

– Wijzigende en verschillende gezinssamenstelling



Aanpasbaar bouwen

• Bij ‘aanpasbaar bouwen’ bouwt de ontwerper 
de mogelijkheid in om een woongelegenheid 
zonder al te grote ingrepen en tegen een lage 
kost aan te passen aan wijzigende noden van 
de bewoners. Hierdoor kan de woning ‘mee 
evolueren’ met zijn bewoners en is ze 
bruikbaar voor een wisselend publiek.



Basisprincipes

• Kernwoning: leefruimte, keuken, badkamer, 
toilet, één slaapkamer of andere ruimte die 
later wordt omgevormd:

– Gelijkvloers, drempelloos

– Verdieping bereikbaar met lift of trap + traplift

• Geen wijzigingen aan draagstructuur:

– Steunmuren in buitenste schil



Basisprincipes

• Nutsvoorzieningen op strategische plaatsen + 
reeds voorzien in om te vormen ruimtes

• Elke ruimte in de kernwoning heeft min. één 
manoeuvreerruimte  Ø 150cm

• ‘Bemeubelde kernwoning’ is bruikbaar, alle 
ruimtes verbonden met obstakelvrije route van 
90cm



Projectontwikkeling Turnhout

Nieuwbouw projecten:
-SLIM Turnhout
-Heizijdse velden

Sociale projecten:
-Nieuw Erven
-Parkwijk

Herontwikkeling 
Sint-Elisabethsite



Situering AB - projecten

• SLIM Turnhout: 
– Fase 1.1 uitgevoerd zonder AB, fase 1.2 vergund, AB 

bekijken in uitvoeringsfase.

– Vervolgfases AB bekijken bij voorontwerp

• Heizijdse Velden:
– Typologisch onderzoek naar fase 1 (500 WE)

– Onderzoek uitgevoerd door architecten in opdracht 
van projectontwikkelaar

– Engagement ontwikkelaar om 50% van het 
aantal WE aanpasbaar te bouwen



Voordelen

• Verkoopbaarheid +10%

• Grotere doelgroep

• Evolueerbaar met leeftijd en (fysieke) 
toestand



Moeilijkheden (mogelijke oplossingen)
• Meerkost  (externe evaluatie)

• ≠ Typologieën ongeschikt (diversifiëren + tijdig 
ingrijpen)

• Renovatie gebonden aan vaste structuren

• Opvolgen + extra werk (beleidsprioriteit – info 
aanreiken)

• Rolstoeltoegankelijkheid als maatstaf, focus op 
fysieke beperkingen

• Wetgeving ook een uitdaging (bv. VMSW: isolatie) 



Lessen Proces AB

• Verschillende fasen om ‘in te grijpen’. 
Sommige meer opportuun dan anderen.

– Opstart dossier: duidelijke afspraken maken o.a
over aanpasbaarheid van de woningen

– Aanstellen ontwerper:/

– Schetsontwerp: aftoetsing stad betreffende 
aanpasbaarheid

– Voorontwerp: bekijken op aanpasbaarheid



Lessen Proces AB

– Definitief ontwerp: aftoetsing stad + 
aandachtspunten uitvoering benoemen

– Aanbesteding & gunning: werfleider goed 
instrueren door stadsarchitect + werfbezoek einde 
ruwbouwfase en afwerking

– Afhandeling dossier, evaluatie & verslag



Proces
• Limitatieve lijst
• Niet opgelegd
• Onderzoek – minimale eisen
• Veel ondersteuning

Doel: 
• Bijstellen (voorlopig) limitatieve lijst
• Opleggen in vergunning traject
• Zonder ondersteuning maar als eis
• Informatiefunctie - mindset
• Uitbreiden naar individuele (ver)bouwers



Communicatie


















