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TOEGANKELIJKHEID EN LEVENSLANG WONEN 

STEEKKAART  

Het Kennisplatform Renovatie heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van 

woningen te creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt en samenwerking. In dit kader wordt 

per focusthema een steekkaart uitgewerkt met hierin relevante basisinformatie, een aantal methodologische 

kaders en enkele voorbeelden van beste praktijk.  

DEFINITIE EN RELEVANTIE 

Naast het ecologische en economische aspect kan men ook het sociale aspect meenemen binnen de 

duurzaamheidsevaluatie van gebouwen. Naast de algemene veiligheid, de gezondheid en het comfort van de 

gebouwde omgeving kan men hierop inspelen door de realisatie van een ‘toegankelijke’ en ‘aanpasbare’ 

gebouwde omgeving. ‘Levenslang wonen’ draagt bij tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen, een 

uitdaging in het kader van een toenemende vergrijzing. Een woning met een grotere aanpasbaarheid en een 

betere toegankelijkheid zal makkelijker op deze uitdagingen kunnen inspelen. Een ruimer concept is 

‘meegroeiwonen’ waarbij de woning, maar ook haar omgeving, zich kan aanpassen aan de wijzigende 

omstandigheden en woonwensen van de bewoners. 

In de context van de proeftuinen onderscheiden we volgende uitdagingen in het kader van toegankelijkheid en 

levenslang wonen: 

• Hoe wordt omgegaan met toegankelijkheid en aanpasbaarheid op het niveau van het gebouw en zijn 

omgeving 

  bv. Hoe wordt conceptueel omgegaan met de principes van toegankelijkheid en aanpasbaarheid: 

In welke mate is het gebouw bereikbaar en zijn er voldoende voorzieningen in de buurt, hoe zit het 

met de toegankelijkheid van de buitenomgeving en de gemeenschappelijke delen, welke 

aanpassingen op niveau van de wooneenheid zijn mogelijk (omvorming tot zorgwoning, 

kernwoning op het gelijkvloers, aanbouwen van modules, omvorming van garage tot slaapkamer 

en sanitaire cel,…) 

• Hoe wordt omgegaan met aanpasbaarheid op het niveau van de wooneenheid 

  bv. Welke voorzieningen treft men nu reeds in de woning zodat aanpassingen in de toekomst 

eenvoudig te realiseren zijn. De rolstoelgebruiker kan daarbij het uitgangspunt vormen, maar ook 

personen met een motorische, sensoriële of cognitieve beperking kunnen met behulp van kleine 

ingrepen langer zelfstandig thuis wonen. Ook het comfort bij de zorgverlening 

(mantelzorger/thuisverpleging) kan men op die manier verbeteren. 

• Hoe wordt omgegaan met aanpasbaarheid op het niveau van de verschillende woonruimtes en hun 

onderlinge relatie 

  bv. Hoe zit het met de aanpasbaarheid van de badkamer, kan men bijkomende beugels plaatsen, 

is er voldoende opstelruimte ter hoogte van het toilet, is er voldoende ruimte voor de eventuele 

latere plaatsing van een inloopdouche en hoe zit de relatie met de slaapkamer (en de leefruimte)? 
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• Hoe wordt omgegaan met aanpasbaarheid op het niveau van de verschillende bouwelementen 

  bv. De trap: welk type trap heeft men voorzien in de woning? Is er mogelijkheid voor de plaatsing 

van een stoeltjeslift (voldoende brede trap, voldoende ruimte boven- en onderaan de trap, 

elektrische aansluiting)? Kan men handgrepen plaatsen links en rechts van de trap? Verlichting van 

de trap. 

De toegankelijkheid van de buitenomgeving en de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen 

wordt over het algemeen getoetst aan de Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 

gebouwen (BVR 05/06/2009 – BS 02/09/2009, van kracht sinds 01/03/2010 en gewijzigd bij het BVR 18/02/2011 

– BS 21/03/2011). Dit besluit heeft enkel betrekking op de op plan afleesbare elementen, waar toegankelijkheid 

uiteraard bepaald wordt door heel wat andere elementen. Bijkomende informatie hierover is terug te vinden in 

het Vlaams handboek toegankelijkheid, maar andere bronnen kunnen hiervoor eveneens geconsulteerd 

worden. 

Levenslang wonen, aanpasbaarheid en meegroeiwonen zijn verschillende begrippen die elkaar deels 

overlappen. De uitdaging situeert zich hier vooral op het niveau van de private wooneenheid en hoe deze kan 

inspelen op de wijzigende noden van het ouder worden of de behoeften van personen die permanent of tijdelijk 

geconfronteerd worden met een beperking. 

BESCHIKBARE METHODES EN TECHNIEKEN 

De toegankelijkheid van gebouwen 

De toegankelijkheid van het gebouw en zijn omgeving zal getoetst worden aan de Vlaamse verordening inzake 

toegankelijkheid. Deze verordening is onvoldoende om te komen tot een integrale toegankelijkheid, bijkomende 

informatie is terug te vinden in het Vlaams handboek toegankelijkheid, maar eventueel kan men ook verwijzen 

naar bestaande normen zoals ISO 21542, BS 8300,… 

Men kan ook gebruikmaken van de Vlaamse maatstaf duurzaam wonen en bouwen om de regelgeving af te 

toetsen en de toegankelijkheid te evalueren. Deze maatstaf werd ontwikkeld in functie van nieuwbouw en voor 

gebruikers met weinig kennis op gebied van toegankelijkheid en aanpasbaarheid. De inhoud is dus mogelijks 

tamelijk rigide wanneer men deze wil toepassen bij renovaties. 

Bij renovatiewerken aan meergezinswoningen, waar het bovenstaande besluit (artikel 9) niet van toepassing is, 

of waar het onmogelijk is om bovenstaand besluit te respecteren, kan men toch gebruik maken van 

bovenstaande normen als uitgangspunt. Voor liften bestaat er een specifieke norm die kan gebruikt worden 

voor aanpassingswerken: 

• Nieuwbouw – art. 21 verordening – liften van het type 2 volgens NBN EN 81-70 + NBN EN 81-70/A1  

• Renovatie – in het geval dat de verordening niet van toepassing is, maar men de toegankelijkheid toch 

wil optimaliseren – NBN EN 81-82 

Andere productnormen die zich specifiek richten op renovatie en toegankelijkheid zijn niet voorhanden, maar 

verschillende normen of specificaties kunnen ook gehanteerd worden in een renovatiecontext, bijvoorbeeld 

CEN/TR 15894 of NBN EN 16005. 

Aanpasbaarheid van woningen 

De aanpasbaarheid van woningen kan op diverse manieren geëvalueerd worden, er bestaat echter geen 

Europees of Internationaal normatief kader (zoals ISO 21542 voor toegankelijkheid) om de aanpasbaarheid van 

woningen te beoordelen. 
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Richtlijnen en inspiratie kan men terugvinden in de ontwerpgids meegroeiwonen, dit document bevat informatie 

over hoe men de concepten van aanpasbaarheid en levenslang wonen kan integreren in gebouwen. 

Er zijn een aantal landen die normen hebben uitgewerkt voor de aanpasbaarheid van woningen of de 

toegankelijkheid van individuele woningen, twee voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk met BS 9266 en 

Australië met AS 4299. 

Deze normen zijn minder strikt dan de normen op gebied van toegankelijkheid (bijvoorbeeld op gebied van 

opstelruimte ter hoogte van sanitaire toestellen) en kijken dus meer naar de specifieke uitdagingen die zich 

stellen binnen woningen. Deze normen kijken naar de woonruimtes en de wooneenheden, voor de 

gemeenschappelijke delen van appartementen en de aanleg van de buitenomgeving zijn het opnieuw de 

normen op gebied van toegankelijkheid die gelden. 

Tenslotte kan men ook gebruik maken van een evaluatie-instrument zoals de maatstaf duurzaam wonen en 

bouwen, maar ook hier geldt dezelfde opmerking dat men met dergelijke afvinklijst weinig rekening houdt met 

de specifieke uitdagingen van renovatie. 

Ten slotte zijn er ook de richtlijnen van de VMSW voor de realisatie van aanpasbare woningen, ze zijn vervat in 

het typebestek – Deel C (2008) – Ontwerpconcept – Hoofdstuk 6: aanpasbaar en aangepast bouwen. 

Alle hierboven opgesomde documenten kijken naar aanpasbaarheid op niveau van de wooneenheden en de 

woonruimtes. De aanpasbaarheid van bouwelementen maakt hier geen onderdeel van uit, over dat laatste is de 

systematische verzameling van informatie nog maar in beperkte mate gebeurd. 

BEST PRACTICES 

Project: Mantelzorgwoningen 

 

De woningaanpassing hoeft en kan niet altijd gebeuren binnen 

het volume van de bestaande woning. Soms is het handiger om 

gewoon een bijkomende module te voorzien bij de woning 

(bijvoorbeeld een mantelzorgkamer) waardoor het gelijkvloers 

bewoonbaar wordt. Dergelijke oplossing vereist uiteraard 

voldoende ruimte en ook op gebied van ruimtelijke ordening 

stellen er zich een aantal uitdagingen. Als tijdelijke oplossing kan 

het in bepaalde situaties in ieder geval een oplossing bieden. 

Meer informatie is terug te vinden op de technology watch van 

het WTCB. 

Referentie: Skilpod, Liviq, Newcraft,… 
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Project: Kangoeroewoning, zorgwoning 

 

Een ander concept is het omvormen van de woning tot 

kangoeroewoning of zorgwoning. Ook hier is de uitdaging zowel 

organisatorisch (planorganisatie), bouwtechnisch als 

stedenbouwkundig. Organisatorisch moet de woning zo te 

organiseren zijn dat men toegang kan creëren tot twee 

afzonderlijke wooneenheden, zeker bij renovaties vereist dit vaak 

enige creativiteit van de ontwerper. Verder is er ook de 

stedenbouwkundige uitdaging, men wil de woning immers niet 

opdelen in een meergezinswoning, maar een ééngezinswoning 

behouden, met een zorgrelatie tussen de bewoners. De Vlaamse 

overheid - dienst ruimtelijke ordening verschaft iets meer 

duidelijkheid over de voorwaarden van zorgwonen.  

Referentie: Kangoeroewoning, Architect Bern Jost 

 

Project: ‘De duurzame wijk’, Waregem 

 

Het project “De duurzame Wijk” werd ontwikkeld met een grote 

aandacht voor ecologische, sociale en economische 

duurzaamheidsaspecten en vertrekt vanuit de diensten van de 

Belgische bouwtraditie. Vanuit die traditie werden de aspecten van 

toegankelijkheid en aanpasbaarheid geïntegreerd in het 

ontwerpconcept, zowel op gebied van planorganisatie als wat 

betreft de technische uitrustingen. Aanbevelingen werden 

geïntegreerd in de mate dat zij aansluiting vonden binnen het 

totaalconcept van de duurzame wijk. 

Referentie: Waregem, De duurzame wijk - het summum van ecologisch en economisch bouwen 

 

Project: Woning ‘Silver’, Drongen 

 

Deze modelwoning ontwikkeld voor een sleutel-op-de-deur bedrijf 

probeert in te spelen op de wijzigende noden van de ouder 

wordende eindgebruiker. Ook hier werd zowel op het niveau van 

planconcept als technische uitrusting rekening gehouden met een 

aantal aandachtspunten van levenslang wonen, zonder dat dit 

aanleiding gaf tot drastische wijzigingen: drempelloze toegang, 

voldoende ruimte ter hoogte van de trap voor een stoeltjeslift, 

gemakkelijke circulatie door voldoende brede gangen en 

binnendeuren, de garage iets groter en opgenomen in het 

beschermd volume (wonen op gelijkvloers), een iets grotere 

berging,… 

Referentie: Woning Silver, Drongen 
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BRONNEN EN NUTTIGE LINKS 

Toegankelijkheid van gebouwen 

De Vlaamse regelgeving inzake toegankelijkheid van gebouwen – http://www.toegankelijkgebouw.be 

Het Vlaams Handboek toegankelijkheid van gebouwen - 

http://www.toegankelijkgebouw.be/Handboek/tabid/36/Default.aspx 

ISO 21542 (2011): Accessibility and usability of the built environment 

BS 8300 (2009): Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people – code of 

practice 

Duurzame woningbouw, Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en wonen, evr-architecten, Daidalos Peutz, 

SUM Research en WTCB, 2011, http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen 

NBN EN 81-70 (2003) + NBN EN 81-70/A1 (2005): Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van 

liften – deel 70: Bijzondere toepassingen voor personenliften en goederenliften – toegankelijkheid van liften 

voor personen inclusief personen met een handicap. 

NBN EN 81-82 (2013): Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften – bestaande liften – deel 

82: Regels voor de verbetering van de toegankelijkheid van bestaande liften voor personen inclusief personen 

met een handicap. 

CEN/TR 15894 (2009): Building hardware – door fittings for use by children, elderly and disabled people in 

domestic and public buildings – a guide for specifiers 

NBN EN 16005 (2012): Automatische deuren voor voetgangers – gebruiksveiligheid – eisen en 

beproevingsmethoden 

Aanpasbaarheid van gebouwen 

De ontwerpgids meegroeiwonen – http://www.meegroeiwonen.info 

BS 9266(2013) – Design of accessible and adaptable general needs housing – code of practice 

AS 4299 (1995) – Adaptable housing 

VMSW – Typebestek deel C – Hoofdstuk 6: aanpasbaar en aangepast bouwen - 

http://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Ontwerp-en-

bestek/Voorontwerp/Aanpasbaar-en-aangepast-bouwen 

Duurzame woningbouw, Vlaamse maatstaf duurzaam bouwen en wonen, evr-architecten, Daidalos Peutz, 

SUM Research en WTCB, 2011, http://www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen 

Best practices 

De duurzame wijk - http://www.deduurzamewijk.be/nl 

De mantelzorgwoning of zorgkamers voor hulpbehoevende personen - http://www.technologywatch.be/ 

Zorgwonen of kangoeroewonen, voorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid - 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen 

VERSIE 12.11.2015 

MEER INFORMATIE: STEFAN DANSCHUTTER / WTCB 

 


