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Vorstelijk wonen voor een schappelijk budget 

Buitengewoon en betaalbaar 
bouwen in België 

C o m p a c t h e i d e n inet z i c h t b a a r l a t e n v a n Eind 2014 was in het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstel
ling te zien met foto's van woonhuisarchitectuur in de Nederlands-

d e c o n s t r u c t i e b l i j k e n t w e e b a s i s v o o r - Belgische grensstreek van fotograaf Hans van der IVleer. Het was 
een tentoonstelling over Nederlandse planmatigheid en uniformi-

w a a r d e n o m b e t a a l b a a r e n o o k d u u r - teit, Belgische kavelbouw en de verhouding tussen burgers en over
heid in hun strijd om de inrichting van de leefruimte. Hollandse 

z a a m e e n e i g e n w o n i n g t e k u n n e n rijtjeshuizen tegenover Belgische'paleizen','starterswoningen'te
genover 'koterijen', welstandscommissies tegenover eigen initiatief, 

b o u w e n e n v e r b o u w e n . M a a r v o o r a l d e Nederland en België kennen een groot verschil in bouwen en 
wonen. Nergens komt dat duidelijker tot uiting dan in het grensge-

v r a a g h o e h e t b u d g e t in d e h a n d k a n bied van beide landen. 
In België wordt de laatste jaren meer planmatig gebouwd en zijn de 

w o r d e n g e h o u d e n , k o m t a a n b o d in e e n regels strikter Hoewel zelfbouw er gemeengoed is, wordt door par
ticulieren misschien mede daardoor ook met een architect ge-

b o e i e n d b o e k o v e r B e l g i s c h e p a r t i c u l i e r e bouwd. 

Ook het voorwoord van het boek 'Buitengewoon en betaalbaar bou-
w o n i n g b o u w . wen, 50 inspirerende en betaalbare projecten van toparchitecten' 

dat begin 2016 uitkwam, rept van toegenomen veranderingen in 
Dirk Dubbeling België. "Steeds meer voorschriften en normen maken de basisin

vestering in een nieuwbouw alsmaar duurder, terwijl voor veel kan-

In het oog springende nieuwbouw in België. 



didaat-bouwers een beperkte financiële draagkracht nu net het 
grootste praktische bezwaar is om aan een projectie beginnen. 
Nieuwbouw is dan ook hoe langer hoe meer een onbereikbare 
droom voor jonge koppels, die hun toevlucht zoeken in de aankoop 
en renovatie van een bestaande woning." 

Stadswoningen: de mooiste voorbeelden 
'Buitengewoon en betaalbaar bouwen' beschrijft 47 villa's en rijwo-
ningen, twee appartementen en een verbouwde fabriek. Ze zijn zo 
goed als alle gelegen in Vlaanderen, meestal in de stad, maar ook 
in dorpjes zoals Oedele en Mortsel, u komt er vast wel eens. Het 
boek laat zien hoe architecten het maximale halen uit een klein per
ceel of aan een oude woning een heel nieuw leven geven. Het 
bevat een staalkaart van de prachtigste woningen voor een beschei
den budget. Elke woning is gedocumenteerd met interieurfoto's, fo
to's van de gevels en plattegronden. 

Het 'buitengewoon' in de titel verwijst allereerst naar de ontwerpen 
op maat, maar ook naar de gebruikte materialen en vaak ook naar 
de locatie. Bij alle projecten is een architect ingeschakeld. Van en
kele woningen zijn de architecten zelf de eigenaar-bewoner. 'Betaal
baar' duidt op de gemiddelde prijs van afgerond 229.000 'Belgische 
euro's' voor een vrijstaande nieuwbouwwoning, € 200.000 voor 
nieuwbouw na sloop van een rijwoning en € 168.500 voor de (gron
dige) renovatie van een rijwoning. De kleinste woning bevat 67 m^ 
woonoppervlak, de grootste 256 m'. De duurste vrijstaande nieuw
bouwwoning kostte € 312.500, de goedkoopste € 95.000; de duurste 
verbouwing van een rijwoning bedroeg € 320.000, de goedkoopste 
€ 68.700. Uit het boek blijkt dat een ruime villa in de bossen niet 
duurder hoeft te zijn dan een kleine gerenoveerde woning in de 
stad. 

De opdrachtgevers vertellen over de totstandkoming van hun wo
ning en in hoeverre ze tevreden zijn met het resultaat en de archi
tect vertelt over zijn rol in het proces. Vooral de vraag hoe het 
budget in de hand kon worden gehouden, komt aan bod. Ja, hoe 
gaan particuliere opdrachtgevers en architecten in België daarbij te 
werk? "Vanaf het begin hebben we een raming gemaakt die we in 
elke bouwfase verder hebben verfijnd'; legt een van de architecten 
uit. "We legden het budget bij aanvang vast op basis van ramingen 

en we monitorden het vrijwel permanent in de loop van het ont
werpproces. Meer budget leidt niet automatisch tot betere ontwer
pen',' zegt een andere architect. "Een van de eisen van de opdracht
gever was om budgetvriendelijke materialen te gebruiken en op 
basis daarvan hebben we het ontwerp gemaakt. We begonnen met 
een globale raming per vierkante meter bij het schetsontwerp. 

Ook energiezuinige woningen blij

ken betaalbaar 

Zodra het definitieve ontwerp klaar was, konden we een gedetail
leerde raming opmaken. Die diende als leidraad tijdens het hele 
bouwproces tot en met de afwerking." 
Het blijkt dat zelfs de smalst denkbare woninkjes in stadscentra (de 
smalste woning is 2,75 m breed) zijn om te toveren tot architectoni
sche hoogstandjes. Deze zijn allemaal naar achteren uitgebreid. 
Achtergevels zijn vaak vervangen door glazen puien om zoveel mo
gelijk zonlicht binnen te laten. Niet-dragende muren zijn wegge
haald om de woning zo groot mogelijk te maken. Die woningen 
vallen in de meeste gevallen wel lets boven het gemiddelde budget. 
De stadswoningen zijn in de meeste gevallen van binnen geheel ge
sloopt. Dat zijn de mooiste voorbeelden die laten zien dat een com
plete metamorfose mogelijk is voor een budget dat door een 
gemiddeld gezin opzij te zetten is. 

Heroverweging van de afwerking 
Een belangrijke keuze bij het in de hand houden van het budget is 
het heroverwegen van eerder gekozen materialen, voornamelijk de 
afwerkingsmaterialen. Een architect: "Ondanks de gedetailleerde ra
ming die we op voorhand hadden opgemaakt en de uitvoerige prijs-
besprekingen met de aannemers, moesten we na een paar tussen
tijdse evaluaties toch enkele materiaalkeuzes creatief aanpassen." 
Een andere architect: "Het beperkte budget betekende in de eerste 
plaats dat we de inrichting en afwerking binnenin simpel moesten 
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houden.Technieken werden zichtbaar gelaten." En een collega: "We 
kozen voor een vrij goedkope baksteen en bouwmethode, en in de 
afwerking hebben we dure materialen vermeden. Het budget heb
ben we tussentijds gelukkig niet hoeven bijstellen." In weer een an
dere woning is efficiënt gebouwd met eenvoudige technieken, 
slanke constructies en zo weinig mogelijk bekledingen, muren en 
deuren. 

Soms moest in tweede instantie wel worden bezuinigd. "We heb
ben het vooropgestelde budget moeten bijstellen vanwege de 
slechte staat waarin de woning verkeerde. We hebben over het al
gemeen gewerkt met materialen die niet al te duur zijn en de tech
nische uitrusting tot een minimum beperkt. Het energiegebruik is 
een meevaller dankzij de doorgedreven isolatie in het houtskelet." 
Een vloerafwerking in polybeton blijkt erg budgetvriendelijk, of de 
vloer is gepolitoerd beton. Muren en plafonds zijn soms geverfd. 
"Dat sloot bovendien aan bij het industriële karakter van het ge
bouw." En bij een andere woning: "Vloeren en plafonds van slaap-
en leefruimte zijn in zichtbeton uitgevoerd. Ook de wanden zijn op 
veel plaatsen zichtbaar gelaten en slechts geschilderd." 

Vrijstaande nieuwbouwwoning 

voor gemiddeld € 229.000 

Voor een van de opdrachtgevers zit de kwaliteit meer in de goede 
uitwerking van de details dan in dure materialen. Soms is vah het 
omgekeerde sprake, maar met hetzelfde doel: het budget respecte
ren: "Het budgetvriendelijke karakter van deze woning schuilt in 
het weglaten van afwerking. Ruwbouw werd in grote mate opgevat 
als afbouw." Bij een woning waarbij beton voor zowel het exterieur 
als het interieur de rode draad zou zijn moesten wel allerlei beslis
singen vooraf genomen zijn. De voorbereidingsfase was dan ook 
cruciaal." 

Soms kwam een bezuiniging andere ingrepen ten goede. "Wat we 
bespaarden met een dunne gevelsteen investeerden we in een dik
kere isolatielaag in de gevel." 

Constructie 
De keuze van de constructie werd behalve door esthetiek en soms 
ook duurzaamheid, ook door de kostenafweging ingegeven. "Het 
budget verplichtte ons terug te grijpen naar een traditionele bouw
wijze. Dat werd betonsteen, zichtbaar gelaten aan zowel de buiten
zijde als de binnenzijde. Dat vroeg om een ver doorgevoerde 
afstemming en teamwork tussen architect, opdrachtgever en aan
nemer Door heel nauwkeurig te bouwen vanaf de ruwbouw kon
den we later elegante aansluitingen maken tussen materialen uit 
de ruwbouw en uit de afwerkingsfase." Ook andere methoden 
maakten het mogelijk om de kosten beperkt te houden. "Staalske-
letbouw kent lage kosten per vierkante meter. In het begin van het 
ontwerpproces maakten we al een raming, waardoor de klant zich 
bij aanvang al bewust was van eventuele prijsconsequenties als hij 
toch andere keuzes ging maken tijdens het proces." Anderzijds hing 
de kostprijs van de staalskeletwoning af van onder andere de ma
terialen en technieken, de afwerkingsgraad en de omvang van de 
woning. "Maar dat geldt ook voor een traditionele woning',' merkte 
een van de architecten op. . 

Hou liet compact 
Een beperkt budget mag geen rem zijn op de vormgeving of de de
taillering van de architectuur, is de mening van veel architecten uit 
het boek. "Je kunt een bijzondere woning met een unieke woonbe
leving bouwen voor weinig geld, als je het maar compact houdt." 
Een collega: "Het belangrijkste is het concept van een compact vo
lume." En: "Compact bouwen is de basis: de omvang van een ge

bouw drukt meer dan andere factoren op het bouwbudget. De op
drachtgever ging mee in het idee om kleiner te bouwen, maar met 
een hogere graad en detaillering van afwerking." 
Een van de woningen is compact gehouden om de kosten voor een 
luchtdichten goed geïsoleerde gebouwschil beperkt te houden. 
"Budgettair bouwen heeft natuurlijk allerlei implicaties, in de eerste 
plaats op het vlak van compactheid. Maar het veronderstelt ook 
een zekere eenvoud van grondplan en constructie en een eerlijk ge
bruik van materialen." Een van de architecten stelde over de wo
ning waaraan hij gewerkt heeft: "De woning lijkt groter dan ze is. 
Dat is de grootste overwinning op het budget." 

Duurzaam in veel variaties 
Veel opdrachtgevers hadden duurzaamheidsambities. Dat blijkt 
soms uit het materiaalgebruik, soms uit isolatiepakketten. Diverse 
opdrachtgevers hebben hun woning zelfs energieneutraal gemaakt. 
"Ook bij de nulenergiewoning begint alles met compact bouwen én 
met optimaal gebruik maken van de passieve warmtewinsten van 
de zon. Een andere architect: "In deze woning betekent duurzaam
heid in de eerste plaats compactheid, eenvoud van grondplan en 
ontwerp, én een eerlijk materiaalgebruik." Een derde: "Een volledig 
energetische woning betekende andere zaken achterwege laten om 
binnen het budget te blijven." 

Duurzaam bouwen is budgettair geen makkelijke opgave. Soms 
was sprake van geluk. Een architect over de woning die hij voor 
zichzelf verbouwde: "De voorgevel was voldoende dik om niet te 
hoeven isoleren. De oude vloeren zijn behouden, er is dus geen 
vloerverwarming gelegd." 

Anderen hebben hun oude woning geheel afgebroken, bijvoor
beeld ten behoeve van een nieuwe energiepassieve rijwoning in 
houtskeletbouw. Die was daardoor maximaal te isoleren. Het is de 
goedkoopste methode voor een passiefhuis. Er zijn geen zware fun
deringen nodig en de leidingen zijn zo kort mogelijk gehouden. 
Er is met uiteenlopende materialen gewerkt. Een van de opdracht
gevers had een uitgesproken voorkeur voor afwerking in zink. "Een 
buitengevel in zink is waterdicht en gaat zeker tachtig jaar mee. 
Daarna is het recyclebaar." Een ander liet met natuurlijke materia
len een woning met een zo laag mogelijk energieverbruik bouwen. 
Weer een ander liet zich energiezuinige houtskeletbouw adviseren 
in combinatie met een bakstenen gevel, luchtdicht afgewerkt. 

Gewaardeerde rol van de architect 
Is het boek nuttig voor Nederlandse opdrachtgevers en architecten? 
Zeer zeker, al was het maar omdat opdrachtgevers de bijdragen 
kunnen zien die architecten leveren aan het zoeken naar mogelijk
heden voor een optimale indeling en uitstraling van een woning. 
Ook als het een kleine woning betreft. De rol van de architect is dan 
ook in hoge mate op prijs gesteld. Hoewel enkele opdrachtgevers 
teleurstellende ervaringen hadden met een eerste architect en de 
samenwerking beëindigden, zijn zij met de opvolger alsnog tevre
den. 

"Een architect kan ervoor zorgen dat het vooropgestelde budget 
haalbaar wordt omdat hij met creatieve oplossingen kan komen. 
Door dingen echt goedkoop te maken - maar nog steeds kwalitatief 
- ontstaat ademruimte om het project op andere vlakken te laten 
onderscheiden. Vandaar onze raad: verbouw met een architect, ook 
al heb je er officieel geen nodig." Opmerkelijk is overigens dat de 
architecten die zelf hun huis bouwden of verbouwden de kritische 
blik van een opdrachtgever misten. 

Dit artikei is gebaseerd op het boek 'Buitengewoon en betaalbaar bouwen. 50 inspire

rende en betaalbare projecten van toparchitecten', I S B N 978-94-014-3308-2, uitgave van 

Lannoo (Tielt, België), 2016 


