
hogere aankoopprijs, maar zorgen er wel voor dat de bewoners

later minder kosten hebben. Binnen het concept van Livita is er ook

geïnvesteerd in gemeenschappelijke ruimtes. Daarmee bedoel ik

niet alleen trappen en liften, maar ook de centrale ruimte en de

dakterrassen. Een grote plus naar woonkwaliteit toe.

Lieve: In het RUP is het maximum aantal woningen vastgesteld op

105. Maar uiteindelijk zijn het er 102 geworden?

Jelke: Ja, dat komt omdat we meer handelsruimte voorzien hebben.

Philip: Uiteindelijk verkoop je vierkante meters. Dus economisch

gezien is voor mij die 12.000 m2 het belangrijkste cijfer. En daar

moet je een gezonde mix mee maken, waarmee je verschillende

soorten behoeften mee kan invullen.

DE GEMEENTE ALS PARTNER
Lieve: Wat was de rol van de gemeente in dit project?

Philip: De gemeente is een partner die erg meedenkt. Maar ze

wordt er wel mee geconfronteerd dat dossiers steeds complexer

worden. Denk bijvoorbeeld aan het milieuluik of aan mobiliteit.

Ludo: Er zijn elementen die grondig overleg met de gemeente

vragen, zoals de verplichting om een percentage van het terrein

publiek toegankelijk te maken. De gemeente neemt het onderhoud

van dit stuk niet over. We hebben dan ook duidelijke afspraken

gemaakt. Er is een deel dat effectief publiek toegankelijk is omwille

van de doorwaadbaarheid. Daarnaast zijn er delen die toegankelijk

zijn voor de bewoners en hun bezoekers.

Philip: Een fijnere omschrijving van wat publiek is en wat niet, zou

soms handig zijn, maar dan is tegelijk de vrijheid weer beperkter!

Jelke: Ook de afvalophaling moet mee in beschouwing genomen

worden. De ophaaldiensten rijden niet op privédomein, dus voor

grote projecten is dit wel een uitdaging. En in veel RUP’s staat er

niks over geschreven.

Ludo: Dat komt natuurlijk ook omdat er geen globaal beleid is voor

dit soort zaken…

Dirk: Hoe heb je dit dan opgelost? Is er een soort van publieke

erfdienstbaarheid?

Philip: Het nieuwe decreet op de gemeentewegen van 2019 is hier

van toepassing. Wij hebben een rooilijnplan getekend, waarbij een

trage weg voorzien is met eeuwigdurend recht van doorgang. Dit

geeft als bijkomend voordeel de politionele bevoegdheid: de politie

kan tussenkomen als iemand voor overlast zorgt.

VAN MASTERPLAN NAAR RUP
Dirk: Vóór het RUP was er natuurlijk al het masterplan, in dit geval

ontworpen door Spacelab. Algemeen gesteld: hoe moet een RUP

omgaan met het masterplan?

Philip: Voor mij is het masterplan de geest van het RUP. Soms vind

je in een masterplan dingen die niet in het RUP vertaald zijn, omdat

het van een detaillistisch verhaal naar een meer generiek verhaal

gaat. Een RUP moet vrijheid tot invulling geven aan de ontwerper.

Maar vanaf het moment dat je vrijheid geeft, geef je kans op

interpretatie door derden, hetzij door een buur, hetzij door een

deputatie.

Lieve: Zo kan een goedgekeurd RUP soms toch nog discussie geven?

Ludo: In dit geval is het RUP bindend genoeg en wijken we nergens

vanaf. Er waren wel afwijkingen tussen het masterplan en het RUP.

De PLAN+ parlé
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“Een RUP moet vrijheid tot invulling geven 

aan de ontwerper. Maar als je vrijheid geeft, 

krijg je kans op interpretatie.”

Livita, zorgdorp op basis van RUP Bijgaardenhof

In Dilbeek staat het project Livita - Living Together Apart - in de

startblokken. PLAN+ stelde enkele jaren geleden het ruimtelijk

uitvoeringsplan op voor de site. Nu dit project voor

‘levensloopbestendig wonen’ concreet vorm krijgt, gaat PLAN+ in

gesprek met ontwikkelaar Imoya en de architecten van OSK-AR.

Aan tafel:

Philip Borremans - Imoya

Ludo Leuwers & Jelke Benoot - OSK-AR

Dirk De Loecker & Lieve Drooghmans - PLAN+

AAN DE SLAG MET EEN RUP
Lieve: Als ontwerpers van het RUP horen we graag hoe werkbaar het

grafisch plan en de voorschriften voor jullie waren.

Ludo: Die waren heel werkbaar.

Jelke: Ik heb één keer contact opgenomen om iets uit te klaren,

maar verder was alles duidelijk. We hadden ook opdracht gekregen

van de ontwikkelaar om ons absoluut aan de contouren van het

RUP te houden.

Dirk: Dus jullie zijn nergens afgeweken van de voorschriften van het

RUP?

Ludo: Nee, maar soms is interpretatie mogelijk. Over de

interpretatie van de footprint hebben wij afspraken gemaakt met

de gemeente. Zo is een publiek toegankelijke overdekte

buitenruimte van ongeveer 6 op 6 - die volledig overbouwd is - in

onze meting geen footprint. Dit is het enige punt waar we er anders

niet gekomen waren, wetende dat het RUP 12.000 m2 voorziet,

waarvan maar 3.250 m2 op de grond, en dan nog kroonlijsthoogtes

bepaalt.

Jelke: We hebben die uitkragingen een goede invulling kunnen

geven, volgens wat het RUP ook vraagt. Met bijvoorbeeld

bovengrondse fietsparkeerplaatsen, een pingpongtafel …

Philip: Kijk, het potentieel van de site wordt bepaald door het RUP.

Een puntje van kritiek is dat over een aantal gebouwen ruimtelijk

wellicht heel goed nagedacht is, maar economisch niet altijd.

Woningen waarbij voor- en achtergevel 6 meter uit elkaar staan -

en dat over 3 verdiepingen - zijn zeer dure woningen. Maak daar 8

meter van en je hebt een heel ander verhaal. Als ontwikkelaar krijg

je de kritiek dat je alleen maar aan centen denkt, maar je bent de

eerste in de rij die eraan denkt en dat is te laat!

Dirk: Het klopt dat RUP’s daar weinig aandacht aan besteden. Ik

probeer die economische aspecten nu meer en meer vanaf dag 1

mee te nemen.

Philip: Nu de verkoop gestart is, wordt de prijs al eens in vraag

gesteld. Investeringen in energiezuinige systemen resulteren in een

https://www.imoya.be/nl/projecten/livita
https://osk-ar.be/projecten/bijgaardenhof/
https://www.plan-plus.be/single-post/2019/03/05/dilbeek-bijgaardenhof


Dirk: Ah, vertel?

Ludo: Wij zijn dat gewoon. Er wordt eerst een soort ideeënbox

gemaakt: het masterplan. Dan wordt van dat masterplan een

juridisch document gemaakt, het RUP. En dat moeten wij volgen.

Op dat moment is het masterplan voorbij.

Dirk: Wij voegen het masterplan wel toe aan onze toelichtingsnota.

Ludo: Ja, dat mag ook geen probleem zijn want de geest van het

masterplan blijft geldig. Maar als het er echt op aankomt, dan is het

RUP van toepassing, bijvoorbeeld als het gaat over

kroonlijsthoogtes.

Jelke: Wij hebben het masterplan eigenlijk een update gegeven met

de maten uit het RUP.

Ludo: Het is sowieso een grote puzzel geweest om het hele project

concreet uit te tekenen: de vierkante meters liggen vast, het aantal

eenheden ligt vast…

Philip: Maar de puzzel klopt! Je kúnt de voorschriften van dit RUP

dus invullen.

Dirk: Chanceke!! Maar nee, serieus: ik ben ervan overtuigd dat je -

om kwaliteit in het RUP te steken - een soort masterplan of

inrichtingsplan moet hebben. In de loop der tijd moet je naar een

vrij hoog detailleringsniveau gaan, om dat dan ook terug los te

laten. Met het RUP geef je de juridische basis. De visualisatie van

een masterplan heb je ook nodig om alles uit te leggen aan de

buurt.

Philip: Voor mij hoeft die visualisering geen apart traject te zijn. Dat

kan binnen het wordingstraject van het RUP zitten. Of toch bij

voorkeur door dezelfde onderwerper gebeuren of door dezelfde

groep zodat het één geheel vormt.

Dirk: In dit project had dat gekund; in grotere gebieden is dat

moeilijker. Ik pingpong ook graag met de opsteller van het

masterplan. Als je het RUP apart houdt, kan je er met een

onbevangen blik en vanuit een onafhankelijke rol aan beginnen.

ONTWIKKELING VAN EEN ZORGDORP
Lieve: Merk je dat er vraag is naar zorgunits?

Philip: Die vraag is er zeker. Alleen: komt die vraag vandaag, dan

kunnen wij daar niet aan voldoen. Mensen die een zorgunit zoeken,

vinden die liefst gisteren. Maar ze zal er pas binnen 3 jaar staan.

Mensen die nu op een wachtlijst staan, komen niet bij ons kopen.

Lieve: Hoe los je dit op?

Philip: 26 van de 102 woningen zijn typische zorgwoningen. Quasi

alle anderen zijn levensloopbestendige woningen die jij en ik

vandaag kunnen kopen zonder dat we ze eigenlijk al op die manier

nodig hebben. De dag dat we ouderdomsziekten krijgen of een

ongeluk zouden hebben, vorm je een en ander om en ben je direct

geholpen.

Jelke: Dat is de creativiteit die we in die units hebben gestoken.

Dirk: Naar die ‘onzichtbare zorg’ ben ik wel benieuwd! In de

voorschriften moesten we, vanuit de geest van het masterplan, de

onzichtbare zorg vastleggen, maar dat vonden we toch een moeilijke

opgave.

Jelke: Wij hebben gekozen voor levensloopbestendige woningen en

hebben van bijna elk appartement 2 tekeningen: een gewoon

appartement en variant die rolstoeltoegankelijk is.

Philip: In de gewone versie kan in de inkomhal een grote

vestiairekast staan. De dag dat je in een rolstoel belandt, vervang je

die vestiairekast door een kleinere kast. Zo is je draaicirkel

gegarandeerd. Vandaag wil je geen toilet in je badkamer. Je zet het

ernaast met een licht wandje tussen. Dat wandje kan later weg,

zodat je 1 geïntegreerde zorgbadkamer hebt.

Ludo: Ook bij de afwerking van de vloeren, elektriciteit … is dit

allemaal ingerekend.

Jelke: Extra kinderkamers krijgen bijvoorbeeld gyprocwanden. Zo

kan je je living met verloop van tijd groter of kleiner maken.

Dirk: Is dit nieuw voor jullie?

Ludo: Het is de eerste keer dat we het zo intensief aanpakken! En

dit was heel plezant om te doen, al heeft het af en toe gebotst. Ook

voor Imoya, dat al veel ervaring heeft met échte zorg, was dit

nieuw.

Dirk: En hoe reageert de markt daar nu op? Want dit is toch wel zeer

innovatief.

Philip: Dat weten we nog niet. Het is inderdaad innovatief, maar je

moet het willen zien. Een subsidie die we aanvroegen voor

innovatief wonen is niet toegekend, omdat we - met de community

die we er ook willen maken - nog niet ver genoeg staan. Maar we

hebben die subsidie net nodig om iets te proberen dat we nog niet

gedaan hebben!

Dirk: Zit die zorgcomponent ook mee in de bouwaanvraag?

Jelke: Ja, die is volledig uitgelegd. We hebben bijvoorbeeld met een

kleurcode gewerkt voor de wanden.

Philip: Volgens het RUP moeten we 35% zorgwoningen voorzien.

Met onze 26 assistentiewoningen komen we daar niet, maar

eigenlijk hebben we 86 zorgwoningen, zijnde 102 min de 16

grondgebonden woningen die trappen hebben. Naar jullie als RUP-

opstellers toe is het zeker een tip om een duidelijke definitie van

zorgwoning te geven.

Ludo: Hoe je dergelijke woningen of units benoemt heeft een

betekenis naar subsidiëringen, naar oppervlaktenormen …

ROMANTIEK IN DE MATERIAALKEUZE
Lieve: We hadden het al over wanden. We willen het ook over

materiaalgebruik in het algemeen hebben. In hoeverre geeft dit RUP

vrijheid qua materiaalgebruik?

Dirk: We polsen dus naar het niveau van detaillering dat jullie

verkiezen. We krijgen daar wel eens vragen rond, ook bij andere

RUP’s.

Ludo: Dit RUP gaf hierin veel vrijheid. We hebben dat ook graag,

want in het tegengestelde geval komt het over als een gebrek aan

vertrouwen in de architect! Er zijn architecten die blind tekenen

wat de ontwikkelaar vraagt en er zijn architecten die iets totaal

nieuws maken. Ikzelf blijf erbij dat we teruggaan naar de romantiek!

Het gaat over de manier waarop je iets beleeft, dat iets

bewoonbaar is, toegankelijk en veilig. Er moet gezelligheid zijn. De

materialen moeten dus warm zijn.

Lieve: Met deze link naar de romantiek kunnen we gezellig afronden.

Dank allen voor dit verhelderende gesprek!
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