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Projectdeskundige Waasland Klimaatland - Interwaas 

Toekomstig bewoner Cohousing Waasland 



Uitbreiding bestaande wijk: 

• 28 ha, waarvan 4 ha stadsdeelpark   

• 700-tal woningen  

 
Publiek-private samenwerking tussen: 

• Stadsbestuur Sint-Niklaas (coördinatie) 

• Intercommunale Interwaas  

• Matexi (privé) 

• Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 

• Waasse Landmaatschappij 

 

GRUP: stedelijk woongebied Clementwijk 

 

 

Woonproject uitbreiding Clementwijk 



Samenwerkingsverbanden 

Partners: 

•  Stad 

•  Interwaas 

•  WLM 

•  SNMH 

•  Matexi 

•  Cohousing Waasland 

•  GO!-onderwijs 

 

Studiebureaus: 

•  Masterplan + MOBER: Technum 

•  Uitwerking publieke ruimte: 

    TV Grontmij - Fris in het Landschap 

 

Aannemer: Aclagro 

 

Subsidies: 

•  VMSW 

•  Team Stedenbeleid 

•  LNE 

•  ANB 

 

Externe expertise: 

•  Ngo-advies 

•  Kwaliteitsbewaker: evr-Architecten 

•  Energieconcept: Ecofys 

•  Marktonderzoek: IDEA Consult 

 

Bewoners! 

 

Woonproject uitbreiding Clementwijk 



Een wijk waar  

• kinderen op straat spelen 

• kinderen in het groen ravotten 

• winkel, school, kinderdagverblijf op loopafstand zijn 

• de natuur tot aan de voordeur komt 

• de auto ‘te gast’ is 

• de publieke ruimte dient als speel-, leef-,  

ontmoetingsplek 
 

Ambitie ontwerpteam 

Woonproject uitbreiding Clementwijk 



Landschappelijke kwaliteiten: reliëf 

Reliëf van bol-akkers 

 

‘Veldenstructuur’: 
op bolakkers tussen grachten 

 

Spieveldstraat 

Van Cauwelaertlaan 

Mechelen 
Terneuzenwegel 

Camiel 
Huysmans 
laan 

Louis Francklaan 

Bekelstraat 



Bestaande grachtenstructuur    Bouwen op bolakkers tussen de grachten 



 

Stadsdeelpark 

• Groene ademruimte voor de wijk 

• Aansluitend op bestaande wijk en 

toekomstige groenzone 

 

Parkpromenade  

 

 

Gebundelde groenstructuur 

groene ventilatie 



 
 

Slimme mobiliteit: openbaar vervoer  

 

Buslijn  

• Rechtstreeks naar station 

• Beter aanbod voor totale wijk 

• Comfortabele haltes 

• Loopafstand max. 250 m 

 

De Lijn akkoord met uitbreiding Lijn 1 

Autoluwe wijk  



Verblijfskwaliteit primeert boven 

verkeerskwaliteit 

 

• 2 hoofdontsluitingen 

3 bereikbare lobben 

 

• Geen kris-kras verkeer door de wijk 

• Geen doorgaand verkeer in 

parkzone 

• Aanleg i.f.v. 30 km/uur 

Autoluwe wijk 



Auto als ‘gast’ 
 

Bewoners parkeren half-ondergronds 

  en in binnengebied 

 

Bezoekersparking aan de rand 

 

Parking voor autodelen 

 

Spieveldstraat 

Frans van  
Cauwelaertlaan 

Mechelen 
Terneuzenwegel 

Camiel 
Huysmans 
laan 

Louis Francklaan 

Bekelstraat 

Gebundeld parkeren 



Spieveldstraat 

Frans van Cauwelaertlaan 

Mechelen 
Terneuzenwegel 

Camiel 
Huysmans 
laan 

Louis Francklaan 

Bekelstraat 

 

Fijnmazig netwerk:  

fiets-, wandel- en speelroutes 

 

Fietsparkings 

Fiets- en wandelnetwerk 



Verblijfskwaliteit 

Dwarspleintjes en erven 

 

Speel- en leefstraten 

 
 



Duurzame wijk: 

een wijk met voorzieningen 

 

- School 

- Kinderdagverblijf 

- Bakker, buurtwinkel... 

- Wasserette, krantenwinkel 

 

Centrale plek = ontmoetingsplek 

 

Gelinkt aan fietsas en openbaar 

vervoer 

Woonkwaliteit 

ruimte voor voorzieningen! 



Duurzame wijk: 
• Compact bouwen 

• Verscheidenheid  

• Woonkwaliteit  

• Aantrekkelijkheid 

 

Verschillende doelgroepen: 
• Kinderen, ouderen, personen met een 

handicap, cohousing, ... 

• En boeiend voor bezoekers 

 

• Parkappartementen: aan de rand  van 

het park en OV-as 

• Gestapelde woningen 

• Rijwoningen 

• Gekoppelde woningen (minimaal) 

 

700 woningen – 400 in fase 1 

 

Woonkwaliteit 

met diverse woontypologieën 



• Cohousingproject op ‘veld 15’ (Matexi) 
nu Wenenstraat, Stockholmplein, Athenestraat, 

Helsinkiplein 

 

• 22 wooneenheden, 81,5 - 170 m²  

31 volwassenen (25+ tot 70+), 20 kinderen (0-18) 

2 huurappartementen 

 

• Gemeenschappelijke voorzieningen: 

– Paviljoen en tuin 

– Gastenkamers en wasruimte 

– Fietsenstalling 

 

• Passiefbouw 

 

• Hernieuwbare energie 
 

Cohousingproject 



Tijdlijn 



• Groepsvorming 
– Onbekend is onbemind? 

– Persoonlijke drempels 

– Dynamisch proces 

 

• Bouwvoorschriften 
– Beeldkwaliteitsplan 

– Verkavelingsvergunning 

– Brandweer 

 

•  Elektriciteitsvoorziening 

 

• Juridische vorm 
– Complex proces 

 

• Project in eigen handen, zonder ontwikkelaar 
 

 

 

 

Knelpunten 



• Stad Sint-Niklaas 
– Communicatie 

– Architectuurwedstrijd 

 

• Samenhuizen vzw 
– Communicatie 

– Inspiratie 

– Advies 

 

• Architecten Blaf en Denc-studio 

 

• Provincie 
– Subsidie experimentele woonvormen (2016) 

 

• Notaris Jo Debyser 
– Ervaring met cohousing 

Samenwerking 
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www.clementwijk.be 

www.complexestadsprojecten.be 

www.cohousingwaasland.be 

www.samenhuizen.be 

www.interwaas.be 

www.interwaas.be/projecten/huisvesting/sint-niklaas-paterssite 


