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Labland: experimenteel bouwen en wonen 

Labland ontwikkelt nieuwe prototypes van woningen die betaalbaar, compact 

en  veranderingsgericht zijn met een positieve impact op het klimaat. 
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Het probleem 



 



 



Het probleem in een notendop 

Huidige trend: 

o steeds meer woningen te groot of onaangepast 

o gezinsverdunning en vergrijzing maakt het probleem groter   

Woningen worden gebouwd voor een gebruiksperiode van 60 tot 100 jaar 

o Levensfase bewoners wisselt gemiddeld om de 20 jaar 

Extra kwesties: open ruimte is op, ecologische grenzen én 

betaalbaarheid. 

 



Oplossingen… 

 aanpasbaar bouwen 

 meegroeiwonen  

 modulair bouwen 

 veranderingsgericht bouwen 

 flexwonen 
 



Idee is niet nieuw 

Le Corbusier: maison Dom-Ino (jaren 20) 

Gestandaardiseerde betonstructuur 

Gevels en binnenwanden vrij in te vullen 

Le Corbusier, Unité d’habitation,  

Marseille, France, 1947-1952. 



Idee is niet nieuw 

Willy Van Der Meeren: Ceca-woning (1954), stalen frame 



Hoe ontwerpen? 

Duurzame structuur: lange levensduur 

Flexibele invulling 

Multifunctioneel gebruik 

Technieken anders integreren 

Kengo Kuma and UCLA students, 

Nest We Grow, LA, USA, 2015. 



Elke schil  

heeft een  

andere levensduur 

Stewart Brand  

"How Buildings Learn". 

 



Technieken: autonome modules 
My Cuby (Nederland) 



Technieken: autonome modules 

Bao Living (België) 



Voordelen geïntegreerde technieken 

 



Moduleerbare binnenwanden (Juunoo) 

 



Transform - VUB 



Hoe bouwen? 

Minder lijmen, plakken, cementeren en inwerken. 

Meer monteren en opbouwen. 

Technieken 

 energiemodule 

               of opbouw 

   

Jean Nouvel, Nemausus Social Housing,  

Nîmes France, 1985. 



 Hoe bezitten? 

● Klassieke eigendomsvormen problematisch  

●Voorbeeld flexruimte in co-housing. Kamer kan vier jaar horen bij unit van gezin 

A, dan 6 jaar bij unit gezin B, dan 5 jaar bij gemeenschappelijk programma 

●Elke keer notariële acte? 

●Elke keer aanpassing verdeelsleutels en duizendsten? 

●Coöperatieve vorm best geschikt (maar dan weer fiscale nadelen) 

 



Concrete voorbeelden 

 



S’lowtecture, Tomasz Broma, Polen 

 



Alejandro Aravena (Chili), gefaseerd bouwen 

 



Ana Rocha Architecture (Nederland) 

 





Ark-shelter (modulair en demonteerbaar) 

 



Ark-shelter (modulair en demonteerbaar) 

 



De meeuw 

 



De Boxen (Labland – BAST en BC architecten) 

 



P14 
Zo zou het er kunnen uitzien: 
 
Bouwvolume op maquette zetten  

BC 



p11 
1 scenario iets verder uitgewerkt 
uitleg  



BC 



Demo-woning-DOK (Labland) 

Magazijnrekken als basisstructuur 





 



Suggesties 

●Dringend nood aan herbekijken van wetgeving 

○Rond tijdelijkheid (van units en gebouwen) 

○Rond moduleerbare en/of multifunctionele ruimtes 

○Rond verwerven en beheren van aanpasbare woningen 

○Rond woonoppervlakte en volume 

○Rond woondensiteit 

○Rond parkeren 

 

 



Besluit 

● herdenken hoe we woonkwaliteit willen meten en bewaken. 

● evolueren van "bezit van" (buitenruimte, aantal vierkante meters, auto, ...) naar 

"toegang tot" (groen, polyvalente ruimte, mobiliteit, ...) 

 

Wie helpt om letterlijk en figuurlijk ruimte te creëren voor 

dergelijke woningen? 

 

 



CONTACT 

steven@labland.be 

0486 07 26 06 

jan@labland.be 

0479 06 88 04 

www.labland.be 

https://www.facebook.com/LablandGent/ 
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