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KENNISPLATFORM PROEFTUIN RENOVATIE 
Workshop Toegankelijkheid en Levenslang Wonen – 05/12/2016 

WTCB, Poincarélaan 79 Brussel 
 
Een gesmaakte workshop Toegankelijkheid en Levenslang Wonen’ werd georganiseerd door het 
Kennisplatform Renovatie waar de ervaringen vanuit de proeftuinen zorg en renovatie werden gebundeld en 
aangevuld met bijdragen uit het beleid en ervaringen voor stadsontwikkeling en nieuwbouw. 
 
Introductie door Alain Thielemans (VLAIO) 
Mr. Thielemans schetst de doelstellingen van de proeftuinprojecten, zowel die van zorg als die van 
renovatie. Om de aanbodzijde te stimuleren dienen er opschaalbare modellen ontwikkeld te 
worden. Aan de vraagzijde is innovatie als hefboom naar de volumemarkt het doel.  
 
Diverse concepten worden uitgetest in een real life omgeving en vervolgens gevalideerd. Dit geldt 
voor zowel de proeftuinen woningrenovatie, als voor de zorgproeftuinen. Het resultaat zijn 
universele concepten die men wil / kan gaan dupliceren.  
 
Het kennisplatform renovatie werkt ondersteunend en coördinerend voor de proeftuinen, en staat 
in voor de actieve kennisverspreiding naar de bredere bouwsector, en de link naar beleid en 
regelgeving. 
 
Naast het energetische aspect, dienen de toekomstige renovatie ook mensen te ondersteunen bij 
langer thuis wonen. Deze workshop is daarom een mooie ontmoeting tussen beide aspecten, en 
tussen zowel de proeftuinen woningrenovatie als de zorgproeftuinen. 
 
Fien Van den Abeele (Inter): ‘Principes van Levenslang wonen / meegroeiwonen & 
toegankelijkheid’ 
Inter (sinds 2016 nieuwe naamgeving) wil alle stakeholders ondersteunen bij vragen en problemen 
over levenlang wonen en toegankelijkheid. Door de vergrijzing blijven ouderen langer thuis wonen, 
en dienen zij ondersteund te worden in het ouder worden.  
Het positieve van deze vergrijzing is het ontstaan van een volledig nieuwe generatie (ook 4e carrière 
genoemd). Deze generatie van actieve vijftigers blijft fit en reist graag, en gaat vaak nog nieuw 
bouwen of renoveren. Het bestaand woningenbestand aanpassen aan levenslang wonen vraagt 
echter om tijd en financiën.  
 
Aanpassingen naar toegankelijkheid hoeven geen meerkost te zijn, indien deze verwerkt zitten in het 
intitieel programma en ambitieniveau.  
 
De keten van toegankelijkheid werd in het leven geroepen, dit betekent zoveel als dat elk onderdeel 
van het verhaal zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Naast het aanpassen van de woonomgeving 
en het beleid, is ook de buurt en nabijheid van diensten een belangrijk aspect.  
 
Voor renovaties worden 3 opties voorgesteld: interne renovatie, herorganiseren, en uitbreiden. De 
top 5 aanpassingen bij renovaties die Inter wil meegeven zijn de volgende: 

- Drempelloos werken, obstakels en niveauverschillen wegwerken 
- Optimaliseren van keuken en badkamer 
- Uitbreiding zoals een annex met zorgwand 
- Promoten van alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewonen.  

 
Mevr. Van den Abeele toont tot slot enkele voorbeelden, waarbij de woningen er niet 
stigmatiserend of aangepast uitzien. De Ontwerpgids Levenslang wonen / meegroeiwonen is te 
vinden op de website www.inter.vlaanderen 
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Elise Van Opstal (AIPA Aalst): ‘het project prodomo’ 
Binnen zorgproeftuin AIPA werd het project prodomo uitgewerkt om ervaringen op te bouwen met 
levensloopbestendig renoveren van een rijwoning. De focus hierbij lag op betaalbaarheid en 
innovaties om ouderen te ondersteunen zodat ze langer in hun eigen woning kunnen blijven.  
Een testpanel van ouderen waren nauw betrokken bij de proeftuinen, en werden samengebracht 
met bedrijven en fabrikanten.  
 
Het parcours van de Prodomo testwoning bestond uit: 

- Focusgesprekken met ouderen, medioren en zorgverleners 
- Interviews en obervaties bij mensen thuis 

De resultaten werden verenigd in een noden-oplossingen matrix. Hierbij werd een inventaris 
opgemaakt van alle mogelijke drempels die het blijven wonen bemoeilijken.  
 
Voor de renovatie van de straatzijde koos men voor zoveel mogelijk niet-stigmatiserende 
oplossingen en werden de leefruimtes aan de straatzijde voorzien. Na oplevering werden 10 
personen uit het testpanel geselecteerd om te fungeren als gids en ervaringsdeskundige. Zij zouden 
vervolgens groepen rondleiden in de woning en hun ervaringen delen. 
 
Enkele praktische oplossingen die werden voorzien en de rijwoning na renovatie 
levensloopbestendig maken zijn: 

- Het voorzien van schuifdeuren 
- Een antislipvloer plaatsen 
- Tafels en werkbladen zijn allen onderrijdbaar 
- Contrasterende kleuren werden gebruikt om de visibiliteit te verhogen 
- Er werd wit licht type LED-verlichting toegepast 
- Alle stopcontacten bevinden zich op hoogte. 

Naast de aanpassingen in de woning, is ook de ligging ervan in het stadscentrum van groot belang 
voor het levensloopbestendig karakter.  
 
Na de opening van de demowoning kreeg elke maand een ander type bewoner de kans om er een 
maand te leven. Dit maakt dat nu reeds 11 bewoners op 1 jaar tijd de woning uittestten. Ze capteren 
hun feedback in een logboek. Volgend op dit project zal de stad Aalst een wegwijzer voor burgers, 
bouwheren en productontwikkelaars publiceren.  
 
Jean-Paul Lefebvre (Blijf Actief): ‘concrete voorbeelden van woningaanpassingen’ 
Blijf actief is een organisatie die ouderen en personen met een beperking adviseert over mogelijke 
aanpassingen in hun woning. Ze begeleiden tevens ook de uitvoering van de werken, de coördinator 
hiervoor zijn zelfstandige ergotherapeuten die met de verschillende partijen (persoon met 
beperking, aannemer, architect, leverancier hulpmiddelen) naar de geschikte oplossing zoekt. 
Daarnaast biedt blijf actief ook diensten na oplevering. Blijft actief presenteert enkele interessante 
cases van woningaanpassingen, waarbij ook vaak de buitenaanleg wordt aangepakt.  
 
Hans Cools (Wienerberger): ‘Project Duurzame Wijk’ 
Dit nieuwbouwproject werd opgestart door Wienerberger om levenslang wonen mee op te nemen 
in hun visie op duurzaamheid. Ze gebruikten het objectief meetinstrument BREEAM om de 
duurzaamheid van het project te valideren enerzijds, en als leidraad tijdens het ontwerpproces 
anderzijds. 
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Bij de werkzaamheden werden aspecten zoals inplanting van de site, mobiliteit, materialen en 
levensduur ervan, bouwfysische aspecten en levenslang wonen in rekening gebracht. Men zette in 
op een geoptimaliseerde bouwschil zodat de energievraag beperkt bleef. Ook beperkte technieken 
werden toegepast zoals een condenserende gaswandketel en PV-installatie.  
 
http://www.deduurzamewijk.be  
 
Bert Willems & Katrijn Driesen (stadsontwikkeling Turnhout): ‘stadsvernieuwingsproject stad 
Turnhout’ 
De stad Turnhout wil de komende jaren een aantal nieuwbouw stadsontwikkelingsproject met 
aanpasbaar bouwen doorvoeren. Daarmee wensen ze een grotere doelgroep te bereiken, en zou 
zelfs een meerwaarde van 10% bij verkoop kunnen gerealiseerd worden. De stad stelde zelf een 
limitatieve lijst met criteria op en gaat daarmee in overleg met projectontwikkelaar en architect. Hun 
ambities zijn niet gering: ze wensen 50% van de nieuwe te ontwikkelen woningen volgens 
aanpasbaar bouwen te ontwerpen. Voor renovatieprojecten hebben ze echter nog geen plannen. Bij 
het ontwikkelen van deze nieuwbouwwoningen is er telkens een sterke relatie voorzien tussen het 
wonen en het zorglandschap.  
 
Ann Verlinden (BJW) & Elke Ielegems (Uhasselt): ‘Proeftuinproject mutatie+ en het 
levensloopbestendig renoveren van woningen’  
Binnen het proeftuinproject mutatie+ worden woningen gerenoveerd tot BEN-norm en voorzien op 
levenslang wonen op een tijdspanne van 10 dagen met behulp van prefab gevelelementen. Een 
eerste pilotwoning werd opgeleverd in februari 2016, en momenteel werkt men aan het 
voorontwerp voor de tweede pilot. Via iteratieve verbeterloops tussen elke pilot in wenst men tot 
een finaal ontwerp te komen. Het renoveren op korte tijd wordt o.m. gerealiseerd door het systeem 
van lean planning waarbij de bouwheer mee aan tafel zit.  
 
 
 
 
 
 
 


