
 Molenveld 2
  Projectfiche sociale woningen

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Cvba Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg

Omschrijving van het project: 33 individuele woningen en 20 sociale appartementen
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Woonuitbreidingsgebied Putte-Peulis

Herkenbaarheid van de woonerven en de woningen

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat alle woningen binnen “Molenveld” een eenheid moeten vormen,  
maar dat tegelijkertijd:
  - Elk woonerf een eigen identiteit krijgt
  - Elke ééngezinswoning binnen het woonerf duidelijk herkenbaar is.

Voor het bereiken van deze eenheid worden alle woningen met dezelfde gevelmaterialen opgericht:
  -  Het grootste deel van alle gevels wordt opgetrokken in gevelsteen, baksteen is duurzaam, onderhoudsvriendelijk 

en nog altijd het best bestand tegen ons wisselvallig klimaat. We werken met twee kleuren om het monotone te 
doorbreken en om elke woning beter te kunnen situeren binnen het bouwblok.

  -  Gevelelementen in kunstharspanelen, drie kleuren: elk woonerf binnen “Molenveld” krijgt zijn eigen basiskleur (zie 
ook schema hieronder). Deze kleurvlakken vinden we hoofdzakelijk terug op alle zijgevels langs de toegangswegen 
naar het woonerf. Binnen het woonerf zorgt een ludieke herhaling van deze kleurvlakken voor een optimale 
herkenbaarheid. Al deze accenten geven het ontworpen stedenbouwkundig concept een extra dimensie. 
Herkenbaarheid van elk woonerf binnen het Molenveld is erg handig voor alle bewoners, niet in het minst voor 
spelende kinderen en bezoekers.
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Relatie private / publieke ruimte

De leefruimtes van alle ééngezinswoningen lopen van voorgevel tot achtergevel. Zo hebben ze een directe visuele 
relatie zowel met de publieke ruimte (woonerf) als met de private tuin en kunnen de ouders en de buren altijd een 
waakzaam oog houden op spelende kinderen en alle mogelijke bezoekers (sociale controle).
Bijkomend en belangrijk voordeel is dat ongeacht de oriëntatie van de percelen alle leefruimtes toch over minstens 
één goede lichtinval beschikken. Voor de leefruimtes van de meergezinswoningen ligt dit iets anders. Gezien de 
uitwerking van het stedenbouwkundig concept beschikken zij niet over een private tuin. Zij grenzen aan het woonerf 
(inkomzijde) en aan de centrale hoofdas. 
De leefruimtes hebben hoofdzakelijk contact met de publieke ruimte kant woonerf. Voor de meergezinswoningen 
type E (1/2) is direct contact met de publieke ruimte (centrale hoofdas) gelijk via de open keuken. Voor de leefruimtes 
van de meergezinswoningen die noordwest georiënteerd zijn is het belangrijk om extra lichtinval te ontvangen via de 
zijgevels.

Woonkwaliteit

Het ontwerp staat voor eenvoudige, functionele planindelingen, strakke volumes en compactheid. Er is gezocht naar 
oplossingen om de beperkte oppervlakte maximaal te benutten, dat betekent zo weinig mogelijk ‘gangen’, beperken 
van circulatiezones. Alle woningen zijn bemeubelbaar met gewoon klassiek meubilair.



 De Zandloper
  Projectfiche sociale woningen

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:   Sociale Huisvestingsmaatschappij CVBA VOLKSWELZIJN

Omschrijving van het project:  11 woningen, een uitleenpost bibliotheek en een naschoolse  
     kinderopvang
Aantal wooneenheden + specificatie:  5 gelijkvloerse appartementen en 6 duplexappartementen  
     op de verdieping
Aard van de werken:   Nieuwbouw
Locatie:      Heidestraat 69, 9200 Dendermonde



 De Heikes
  Projectfiche sociale woningen

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:   Sociale Huisvestingsmaatschappij CVBA VOLKSWELZIJN

Omschrijving van het project:  12 bejaardenwoningen
Aantal wooneenheden + specificatie:  6 gelijkvloerse appartementen en 6 appartementen  
     op de verdieping
Aard van de werken:   Nieuwbouw
Locatie:      Heidestraat 55-57, 9200 Dendermonde



 Residentie ‘t Eigennest
  Projectfiche zorgwoningen

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  cvba so ‘t Eigennest
Omschrijving van het project: 22 woongelegenheden waarvan 2 voor kortverblijf
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Vierhuizen, Buggenhout

Op eigen benen

Jonge mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) willen graag op eigen benen staan en zelfstandig wonen 
in een eigen nest. Elke ouder of partner van een persoon met een NAH leeft met de prangende vragen: wat als ‘het 
zorgen voor’ me niet meer lukt, wat als ik er niet meer ben? Op die vragen en verzuchtingen wil de  
cvba so ‘t Eigennest een antwoord bieden door het bouwen van zorgflats.

Recht op eigen keuze 

Dit woonproject vertrekt vanuit de visie op volwaardig burgerschap en inclusie, vastgelegd in de VN-conventie 
inzake de rechten van personen met een handicap en vertaald in het perspectief 2020 van minister Vandeurzen. Elke 
persoon met een beperking heeft vanuit deze visie, zoals eenieder, het recht op een eigen leven, op eigen keuzes. Zo 
moet hij ook de vrijheid hebben om te kiezen waar en met wie hij wil wonen. ‘Zo gewoon mogelijk, waar mogelijk’.
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Locatie:     Vierhuizen, Buggenhout

Aangepast wonen 

Op de grond palend aan het dagcentrum Eindelijk in Buggenhout (een dagcentrum voor personen met een NAH) 
wordt een rolstoeltoegankelijk complex gebouwd met in totaal 22 woongelegenheden waarvan 2 kamers voor 
kortopvang (30 m²), 1 studio (40 m²), 6 flats met 1 slaapkamer (60 à 70 m²) en 13 flats met 2 slaapkamers (80 à 90 m²). 

Deze omvatten een ruime living, een rolstoelaangepaste keuken, een badkamer met inloopdouche, een extra toilet, 
1 of 2 slaapkamers en een bergruimte. Elke bewoner beschikt over een eigen ruim terras en een eigen parkeerruimte 
(voor 1 wagen + 2 fietsen of 1 driewieler of scooter).
In 13 flats zijn 2 slaapkamers voorzien om de mogelijkheid te garanderen dat het gezin van de persoon met een NAH 
(partner, kinderen, ouders) of een persoonlijke assistent kan inwonen of tijdelijk overnachten. Onze zorgflats zullen 
beschikken over de nodige basisvoorzieningen om makkelijk de installatie van de noodzakelijke domotica, een 
oproepsysteem, toegangscontrole, camerabewaking e.d mogelijk te maken. Tevens wordt een gemeenschappelijke 
zithoek voorzien  en een studio voor permanentie van het personeel.
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