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Sociaal wonen bestaat 100 jaar en dat kunnen we niet
onopgemerkt laten voorbijgaan. De missie van sociale
huisvesting is tijdens die 100 jaar nagenoeg hetzelfde
gebleven: het voorzien van duurzame, kwaliteitsvolle
en betaalbare woningen voor mensen in een kwetsbare
woonsituatie.
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog heerste er woningnood. In 1916 werd het Koning Albertfonds opgericht.
Dit was een Belgisch noodfonds, opgericht om noodwoningen voor daklozen en vluchtelingen te realiseren.
Maar de houten barakken konden niet aan de vraag
voldoen. Na de Eerste Wereldoorlog werden er dan
ook massaal sociale woningen gebouwd. Er ontstonden
overal in België lokale vennootschappen, erkend door
de vroegere Nationale Maatschappij voor Goedkope
Woningen en Woonvertrekken (nu VMSW). De huisvestingsvoorwaarden waren aan het begin van de 20e eeuw
vaak schrijnend. Vooral de arbeiders in de grootsteden
en de industriële centra leefden in ongezonde woningen
zonder het minste comfort.

Na de Tweede Wereldoorlog worden er in de steden
hoge sociale appartementsgebouwen neergepoot.
Buiten de steden ontstaan er grote sociale woonwijken.
De sociale woningen van toen waren vooral voorzien
van een minimum aan basiscomfort. Vanaf de gouden
jaren ’60 nam het comfort toe.
Tijdens de jaren 1976-1980 worden er jaarlijks 13.600
sociale woningen gebouwd. Dit is meteen het hoogste
aantal uit de geschiedenis.
Vanaf 2009 bepaalt het grond- en pandenbeleid dat er
50.000 extra sociale woningen moeten komen tegen
2025.
100 jaar sociaal wonen biedt ons de gelegenheid om
sociaal wonen in Hamme in de kijker te zetten.
Met deze brochure, die we ter beschikking stellen van
elke Hammenaar, brengen we u inspirerende verhalen,
ludieke anekdotes en boeiende interviews met figuren
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geweest
zijn bij sociaal wonen.

Koen Mettepenningen
Schepen van Huisvesting
Etienne De Prijcker
voorzitter De Zonnige Woonst
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Samen met zes mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met sociaal wonen te maken (gehad) hebben, blikken we terug op
100 sociaal wonen. We laten achtereenvolgens de vroegere en huidige directeur van De Zonnige Woonst, de vroegere en huidige burgemeester van Hamme, een architect en een aannemer van sociale woningbouw aan het woord. We polsen naar hun
specifieke ervaringen met sociaal wonen en werpen een blik op de toekomst van sociaal wonen.

Directeurs De Zonnige Woonst:
Norbert De Pillecyn (1964 -2010) en Guy Van Gucht (2010-heden)

Hamme was vanaf het midden van de 19de eeuw tot de
eerste helft van de 20ste eeuw een typische nijverheidsgemeente met thuisspinners, touwslagerijen, stijfselfabrieken en later ook textielfabrieken. Dit uitte zich
ook in de woningbouw. De fabrieken en de woningen
voor de arbeiders hebben in sterke mate het uitzicht
van onze gemeente bepaald. De sterke sociale contrasten komen in de gebouwen sterk tot uiting.
Er waren in Hamme heel wat sloppen met arbeiderswoningen, meestal in rij gebouwd (Hospitaalstraat,
Achterthof, Geemstraat…) of groepjes werkmanswoningen die achteraf, weg van de straat, rond een
binnenkoer gelegen waren (Slangstraat, Ringstraat,
Posthoorn, Mandemakerstraat, Calvarieberg…).
Binnengebieden werden volgebouwd om zoveel
mogelijk arbeiderswoningen op één perceel te kunnen
bouwen én om straatbelasting te ontduiken.
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Samen bouwen aan een goede thuis
De Zonnige Woonst is de sociale huisvestingsmaatschappij van Hamme. Zij biedt betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename buurt
voor mensen met woonnood. De maatschappij streeft
naar een continue tevredenheid van haar bewoners en
gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten om
haar patrimonium uit te breiden.

Nood aan sociale huisvesting
Hamme heeft altijd een hoge nood aan sociale
woningen gehad. Norbert De Pillecyn, die 45 jaar
directeur was, legt uit hoe dat komt. “Hamme was een
typische arbeidersgemeente, historisch gegroeid uit
de industriële revolutie, eind van de 19de eeuw. De
Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de demografische

evolutie, de steeds stijgende gezinsverdunning, de
hoge huurprijzen op de privémarkt en de voortdurende
strijd tegen de krotwoningen maakten het bouwen van
sociale woningen noodzakelijk.”
Ondertussen ligt de industriële revolutie al een tijd
achter ons en kampt De Zonnige Woonst nog steeds
met een wachtlijst van ca. 500 à 600 gezinnen. Hoe
komt het dat die nood aan sociale huisvesting blijft
bestaan? “Dat is inherent aan het leven”, zegt Guy.

Sommigen beschikten over een klein moestuintje waar
dankbaar van gebruik gemaakt werd om hun armzalig
loon wat te ondersteunen.
In de eerste helft van de 20ste eeuw verbeterden de
arbeiderswoningen nauwelijks. De ruimtes werden
soms wat groter en de zolder evolueerde tot een ‘halve
verdieping’ (erg laag met kleine venstertjes dicht tegen
de vloer). Slechts weinig arbeiders waren eigenaar.
Arbeiders konden geen spaarcenten opzijleggen om een
huis te kopen.

Iedereen kan, omwille van medische redenen,
een scheiding of het verlies van zijn werk,
op een bepaald moment nood hebben aan
een sociale woning.

“Vandaag wordt alles meer maatschappelijk georganiseerd, er is een maatschappelijk netwerk.”

Rechts: De Ring - Hamme
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Hamse huisjesmelkers
De arbeiderswoningen werden bijna volledig overgelaten aan de privésector, zijnde kapitaalkrachtige
notabelen, zoals Van Damme (Kweekhoek), Van
Bogaert (Geemstraat, Veldstraat), dr. Fransman (Hospitaalstraat-Slangstraat), Wauters (Posthoorn)… Zij zagen
de volkshuisvesting als investeringsterrein. Jaarlijks
bracht een rij woningen immers mooie huurinkomsten
op. Verschillende eigenaren waren gemeenteraadsleden
of schepenen, waardoor de gemeente niet reageerde op
de ‘woekerhuurgelden’.

De eerste sociale woningbouw in Hamme
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Een eerste concreet initiatief kwam er in 1930. In de
Noordstraat worden achttien sociale of goedkope
woningen gebouwd door de sociale maatschappij (sm)
‘Goedkope Woningen Hamme’. In 1934 bouwt men een
tweede rij van veertien goedkope woningen in de Evangeliestraat. Deze initiatieven vinden echter geen gevolg
door de boycot van de huiseigenaren. Langzaam maar
zeker verschoof de volkshuisvesting van de
privésector naar de openbare sector. De privésector zag
er niet zoveel winst meer in met de industrie die in
volle ontwikkeling was.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet firma Le Lis, die
in 1939 ongeveer 570 arbeiders in dienst had, in de
Loystraat twaalf arbeiderswoningen in rij bouwen. Ze
deed dit als pure geldbelegging in deze crisistijd met
sterke muntontwaarding. De bewoners waren allemaal
arbeiders van Le Lis. De huurgelden lagen vrij laag en
de bewoners kregen later de gelegenheid om de woning
aan een zeer lage prijs aan te kopen. De woningen zijn
ruim en voorzien van een ingerichte badkamer. Op de
verdieping is een terras en tussen woning en schuurtje
is een koer met redelijke afmetingen. De woningen
hebben allemaal een voortuintje. Dit is een zuiver

voorbeeld van fabriekswoningbouw (nv Le Lis, geen
familiebedrijf) dat voornamelijk om financiële redenen
gerealiseerd werd.

Na WOII
Na de Tweede Wereldoorlog kregen de Hamse fabrieken
klappen. Zij konden geen nieuwe investeringen doen
om de productie op te drijven. Veel fabrieken moesten
hun deuren sluiten. Door het verdwijnen van de
plaatselijke oude familiebedrijven werd de strakke band
tussen arbeiders, fabrikanten en notabelen verbroken.
Veel arbeiders gingen pendelen naar andere streken
(Temse, Sint-Niklaas, Antwerpen, Brussel…) om er te
werken.
De huisvestingsproblemen bleven bestaan. Er werd aangedrongen op de sanering van de bestaande volkswoningen en de bouw van nieuwe arbeiderswoningen.
In 1952 komt de sociale woningbouw
eindelijk op gang.

De sm ‘Goedkope Woningen Hamme’ begint aan de uitbouw van de Oostkouterwijk met woningen in de Landbouwstraat en de Lindestraat. Rond 1960 start ‘de strijd
tegen krotwoningen’. Er worden heel wat krotwoningen
gesloopt en er wordt ook een tweede wijk gebouwd: ‘de
Vlierkouter’. Naast een aantal positieve aspecten, zijn
er ook een aantal negatieve aspecten: een geïsoleerde
ligging achter de spoorlijn, een zwakke stedenbouwkundige opzet, het ontbreken van bepaalde maatschappelijke voorzieningen en een vierbaansweg met
middenberm (Strijderslaan) die door de wijk loopt.
De rol van de gemeente is in die tijd niet zo sterk. Zij
zorgt voor de aankoop van gronden (goedkoop en ver
van het centrum), de nodige infrastructuur (wegen,
rioleringen…) en de steun aan kredietmaatschappijen

zoals ‘Geluk door eigen woning’. De gemeente steunt
vooral bouwlustige Hammenaars door het creëren van
gemeentelijke verkavelingen, voorzien van alle infrastructuur. Van een actieve politiek i.v.m. kwalitatieve
aspecten van de volkshuisvesting of i.v.m. de ruimtelijke
omgeving is er geen sprake.

Een andere maatschappij die actief was binnen de
gemeente was de Nationale Landmaatschappij (koopsector), nu opgenomen in de structuur van de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij. In de periode 1961-1970
werden een vijftigtal woningen opgetrokken in de Spinnerstraat in Hamme en 26 in de Koning Boudewijnlaan
in Moerzeke. Later, in de periode 1970-1980, werden een
tachtigtal woningen gerealiseerd in de wijk Vlierkouter.

‘De Kweekhoek’ (hoek Gasmeterstraat – Guillaumestraat – Spoorwegstraat)
Naast de officiële namen die gemeentebesturen en
lokale huisvestingsmaatschappijen gaven aan bepaalde
straten of wijken, ontstonden er vroeger ook volksnamen voor sociale woonwijken. De volksnamen en
hun betekenissen werden systematisch verzameld door
de sociale huisvestingsmaatschappijen. In totaal leverde
dit zo’n driehonderd volksnamen op, wellicht slechts
een klein deel van wat ooit bestaan heeft.

dan weer deels te verklaren zijn door het gebruik van
hout in de gevel. In Roeselare worden duplexwoningen
(1951) aangeduid als ‘op en neer-woningen’.

Enkele voorbeelden zijn ‘De blauwe hoek’ in Diest
(1924), naar het vlakbij gelegen klooster van Mariëndaal,
waar de zusters in het blauw gekleed gingen, en de vele
wijken die genoemd zijn naar een bekend buurtcafé zoals de wijk ‘Texas’ in Genk (1955).

Volksnamen voor (relatief) rijke delen binnen de sociale
woonwijken suggereren vooral dat de bewoners boven
hun stand leven, zoals ‘Boulevard Poef ’ of ‘Boulevard
Stoef’ voor de Sint-Annalaan en de Erpestraat in Aalst
waar zich heel wat sociale koopwoningen bevonden.

Namen als ‘Het Westerkwartier’ in Oostende geven de
geograﬁsche ligging van de wijk t.o.v. de bestaande stad
aan. Andere benadrukken vooral de geïsoleerde ligging
van de wijk, zoals ‘Het Olympisch Dorp’ in Beerse (1978)
en vernoemingsnamen zoals ‘Korea’ en ‘Siberië’.

Even populair bleken wijknamen die verwezen naar
goedkope voedingsmiddelen zoals ‘De Margarine- of
Soloblokken’ in Antwerpen, ‘De Margarinewijk’ in
Turnhout, ‘De Ajuinsauswijk’ in Lokeren of ‘De
Conﬁtuurwijk’ in Sint-Amandsberg, namen die alludeerden op het feit dat de bewoners zich deze woningen
eigenlijk niet konden permitteren en daarom op
voeding moesten besparen.

De naam ‘De bunkertjes/bunkers’ wordt regelmatig
gebruikt voor brutalistische gebouwen die gekenmerkt
worden door het gebruik van zichtbaar beton en platte
daken. De bijnaam ‘De Ranch’ voor een sociale woonwijk in Ternat en ‘Het cowboydorp’ in Kuurne zou

En in Aalst danken ‘De Seksblokken’ hun naam aan het
feit dat de bewoners van deze appartementsgebouwen
het lange tijd stelden zonder gordijnen, waardoor ze bij
elkaar konden binnenkijken, ook in de slaapkamers.
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In sociale woonwijken huisden vroeger vaak grote
gezinnen. Dit vertaalde zich in namen als ‘De Vleesblok’
voor een deel van de Brugse wijk Sint-Jozef en zo ook
‘de Kweekhoek’ in Hamme. ‘De Kweekhoek’ bestond
uit de driehoek ‘Gasmeterstraat – Guillaumestraat –
Spoorwegstraat’.
‘De Kweekhoek’ bestond uit zeer kleine arbeiderswoningen (25m² + zolder met steile trapladder te bereiken),
gebouwd in 1850 door de fabriekseigenaar. Er woonden
vnl. spinners. De bewoners werkten in de nabijgelegen
tapijtfabrieken Manilla en Orienta.

De huisjes waren zo gebouwd dat een lange gang
zonder scheidingsmuren het woongedeelte scheidde
van de bergplaats en het wc. Zo ontstond aan de achterzijde en buiten een lange smalle ruimte waar de thuisblijvende vrouw en kinderen touwen konden draaien.

Manila (Gasmeterstraat)
Tapijtfabriek Manila, zo genoemd naar de vezels die
men er verwerkte, was gelegen in ‘De Kweekhoek’. Manillavezels worden gewonnen uit een soort
bananenbomen van de familie Musaceae. Manillahennep is een van de hoofdproducten van de Filipijnen.
Vandaar ook de naam van de hoofdplaats van dit gebied
als benaming voor de vezel. Na de sloop van de tapijtfabriek werd er op de terreinen de verkaveling

‘Osschaerthoek’ gerealiseerd: open en halfopen
bebouwing in de kern van de gemeente.
De fabrikanten woonden doorgaans in de directeurswoning tegenover de fabriek. De woning had een grote
tuin met enkele kleinere woningen bestemd voor
meestergasten, geschoolde arbeiders of bedienden.

Ontstaan
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De Kweekhoek

De Kweekhoek

Stallingen of bergplaatsen

Doorgang naar Spoorwegstraat

Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden de eerste
initiatieven om sociale huisvesting te voorzien. De
Zonnige Woonst is opgericht in 1928. “De allereerste
woningen werden gebouwd in de Noordstraat en de
Evangeliestraat”, zegt Norbert. “Dan is er een hele
periode geen sociale woningbouw geweest, tot 1955.
Dat was een politiek gegeven. De notabelen zaten
immers in het beleid en wilden sociale woningbouw
vermijden, omdat zij ook de fabriekseigenaars waren
en dit tegen hen werkte. In 1960 telde Hamme, op
Vlaams niveau en procentueel gezien, het grootste
aantal krotwoningen én het grootste aantal analfabeten. Deze krotwoningen konden niet afgebroken worden, omdat ze in het bezit waren van diezelfde notabelen. Door een aanhoudende strijd tegen de verkrotte
buurten, konden uiteindelijk 294 panden gesloopt
worden. Hieruit ontstond de noodzaak om nieuwe
woningen te realiseren in functie van herhuisvesting.
Er werden in totaal meer dan tweeduizend huur- en
koopwoningen gerealiseerd.”

“Daarmee behoort De Zonnige Woonst procentueel tot
één van de grootste huisvestingsmaatschappijen
in Vlaanderen.”
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Noordstraat

Evangeliestraat

Evolutie
Vanaf 1955 is De Zonnige Woonst volop beginnen
bouwen, waardoor de woningkwaliteit in de gemeente
verbeterde. De belangrijkste projecten werden gerealiseerd in de periode 1960-1985 en resulteerden in de
wijken Oostkouter (1952-1967), Vlierkouter (1966-1977)
en Vigor-Wuitens (1980-1995).
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In die tijd werd er vooral voor jonge gezinnen gebouwd.
Tegenwoordig bestaat ca. 65% van de huurders uit
alleenstaanden (vaak senioren) of eenoudergezinnen.
Kandidaat-huurders hebben recht op een woning
aangepast aan hun gezinssituatie, met maximaal 1
slaapkamer ‘op overschot’. “Tegenwoordig zien we dat
senioren een tweede slaapkamer wensen voor hun
kleinkinderen”, zegt Guy. “Je wil natuurlijk niet dat die
woningen met één slaapkamer leeg komen te staan.
Wij spelen daar op in door meer woningen met twee
slaapkamers te bouwen. Daar is het meeste vraag
naar.”

Al in de 19e eeuw bekommerden bakkers zich om
de arbeidershuisvesting. Zij kochten kleine groepjes
arbeiderswoningen op, verbeterden deze en verkregen
hiermee een vast cliënteel. Niet uit solidariteit, wel uit
eigen belang (cliënteel, geldinvestering, huuropbrengst).
Tot de Eerste Wereldoorlog bestonden er ook banwinkels of het zogenaamde truck-systeem. In ruil voor zijn
arbeid ontving de arbeider noodzakelijke waren tegen
een schandalig hoge prijs uit de winkel van de fabrikant.
In de 2de helft van de 19de eeuw kende Hamme een
sterke industriële ontwikkeling, die vooral gericht was
op de ‘touwslagerij’ (ook stijfselfabrieken, lintweverijen…). De touwindustrie bestond voor het grootste deel
uit huisnijverheid (spinnen, hekelen…) en fabriekswerk
(touwen, kabels…). De levensomstandigheden waren

De Zonnige Woonst besteedt ook meer aandacht aan
aangepaste woningen voor senioren en zorgbehoevenden. “Op de privémarkt is het een dure aangelegenheid voor mensen die het moeilijk hebben”, zegt Guy.
“Mensen in een rolstoel komen vaak het moeilijkst aan
een woning. Zij hebben brede deuren nodig, er mogen
geen niveauverschillen zijn en alle leefruimten moeten
zich op het gelijkvloers bevinden. Vind dat maar eens
op de privémarkt! Het zijn dan bovendien ook nog eens
vaak de laagste inkomens. Wij mogen niet à la carte
bouwen. In de buitenwijken staan vooral de grotere
woningen met een trap, in het centrum zijn de woningen te krap, in de Rozenhoed zijn de woningen duurder.
Het is altijd een evenwichtsoefening om te zorgen voor
een aangepaste woning”, sluit Guy af.
“In 1974 hebben we in ‘t Spinnewiel vier woningen
gebouwd voor rolstoelgebruikers”, zegt Norbert. “Op
het moment dat die klaar waren, wou niemand er in.
Het klopte mentaal niet bij de mensen, ondanks alle
faciliteiten. We hebben die dan gewoon verhuurd.”

slecht (analfabetisme, ondervoeding, epidemieën…).
Met de volkshuisvesting was het niet beter gesteld; de
arbeiderswoningen waren zeer klein, slecht gebouwd en
gebrekkig uitgerust (erbarmelijk sanitair) in fel contrast
met de woningen van de notabelen en de fabrikanten.
De werkmanswoningen waren het resultaat van
privé-speculanten die de volkshuisvesting enkel zagen
als geldbelegging. De fabrikanten lieten ook arbeiderswoningen bouwen voor getrouwe en onmisbare
arbeiders (geschoolde arbeiders, bedienden en meestergasten) en als investering tegenover de fabriek of directeurswoning, zij het niet massaal. De gemeente liet dit
maar begaan en kwam nauwelijks tussen. Zij hield zich
enkel met de openbare gezondheid bezig, niet omdat
zij zich bekommerde om de levensomstandigheden zelf
van het proletariaat, maar om de eigen comfortabele

situatie van de burgerij die in gevaar was (epidemieën…). De arbeidersklasse miste elke solidariteit om
tegen de wantoestanden te reageren.
In het begin van de 20ste eeuw belandt de touwnijverheid in een crisis. Vooral de thuisspinners werden
verdrongen door de eerste machinale touwslagerijen
(1910). Er verschijnen veel andere fabrieken en dan
vooral tapijtweverijen. De Eerste Wereldoorlog was de
laatste gouden periode voor de thuiswerkers. Wegens
het stilleggen van de touwfabrieken, produceerden zij
klein touwwerk en verkochten dat aan landbouwers,
veehandelaars en winkeliers. Ook na de oorlog bleef het
klimaat nog even gunstig voor de Hamse huisnijverheid,
omdat de fabrieken hun machines verloren hadden en
zich daarom verplicht zagen het enkelvoudig touw af te
nemen van de thuisspinners. De Hamse fabrieks-textielnijverheid, die vooral draaide rond een aantal familiebedrijven, kent tussen 1920 en 1940 haar bloeiperiode,
dit ondanks de crisis van de jaren ’30. In 1930 bleven
er slechts 38 touwspinners over. Het beroep werd nog
zelden doorgegeven aan de volgende generatie. De huisnijverheid stierf definitief uit in 1973 toen de laatste
thuisspinner zijn beroep opgaf.
In 1936 brak er in België een algemene staking uit.
De staking ging uit van arbeiders die een aanpassing
van het loon aan de index, betaald verlof, verkorting
van de arbeidsduur en eerbiediging van de syndicale
vrijheid eisten. Onder invloed van deze staking, legden
Hamse arbeiders het werk neer op 13 juni 1936. De
staking begon bij de nachtploeg van de touwfabriek
‘Nouvelle filature et corderie de Hamme’. De dagploeg
sympathiseerde met de nachtploeg en men trok van
fabriek naar fabriek, waardoor in de kortste tijd drieduizend arbeiders op straat stonden. De staking duurde
meer dan zes weken, behalve bij firma Le Lis, die op de
eisen van de arbeiders inging, waardoor de staking er
maar één dag duurde. Na de staking bereikte men een
overeenkomst. Niettegenstaande de loonsverhoging waren de lonen in Hamme nog steeds lager dan de lonen
in Dendermonde.
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Spinner Hof ter Bossen

Aloïs Verschelden (Wies van Muskens) geboren in 1888, op den 10de
mei, spinner in de Korte Geemstraat, Hamme.
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“In 1928 begon het slecht te gaan met de handspinnerij. Zo heb ik
dan maar verder gesukkeld tot ik in 1930 werk gaan vragen ben
op Le Lis. Daar wilden ze me leren spinnen, ik die vanaf mijn
tien jaar spinner was. Saluu en de kost, heb ik gezegd en ben
terug van de fabriek naar mijn open gezonde baan gegaan en heb
gesponnen voor de marchands en de opkopers en de
kleine sjachelaars. Ik heb gesponnen gedurende de oorlog van ’40,
maar in ’44 was’t fini, gedaan. Ik was één van de laatste
handspinners, en nu sta ik hier als een versleten kruiwagen neven
mijn stalgevel, waar eens mijn spinhuizeken stond.”

getuigenis uit “Het Nest van de Wuiten”
Jef Van Geert, december 2009

Links: spinners bij de spinbaan
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Drijfveer

Karaktereigenschappen

Hoe en vooral waarom word je directeur van een
sociale bouwmaatschappij?

Sociaal engagement alleen is niet voldoende om een
sociale huisvestingsmaatschappij te leiden.
Een directeur van een sociale bouwmaatschappij moet
ook echt kunnen luisteren naar de mensen, empathie
tonen en een route uitstippelen.

Het is niet aan iedereen gegeven. Het vergt een groot
sociaal engagement.
“Op 1 juni 1964 kreeg ik van wijlen burgemeester
Rosschaert het enorme voorrecht en vertrouwen om
De Zonnige Woonst te leiden”, licht Norbert toe. “Het
doel bestond uit het bestrijden van krotwoningen, het
realiseren van huur- en koopwoningen en sociale
kavels en het wegwerken van de negatieve perceptie
t.o.v. sociale woningbouw. Ik heb me stelselmatig
kunnen identificeren met de sociale doelstellingen.
Het patrimonium bestond toen uit 150 woningen.”
“Op het einde van mijn ambt had ik er 2000
(inclusief de verkochte huurwoningen) gerealiseerd.”
12

Ook Guy hecht een groot belang aan deze sociale doelstellingen. Hij was vroeger altijd actief in de jeugdbeweging en had ook een sociale thuis.
Na een professionele loopbaan in de verzekeringssector maakte hij een carrièreswitch.
“Ik kwam met De Zonnige Woonst in contact tijdens
het beheren van hun verzekeringsportefeuille. Toen
er een vacature kwam, heb ik gesolliciteerd”, licht hij
toe. “Het fijne is dat je heel concreet bezig bent met de
mensen. Je betekent sociaal gezien iets voor hen en
je ziet onmiddellijk resultaten of toch op korte termijn.
Het gaat vaak over kleine projecten: de renovatie van
tien woningen, het realiseren van nieuwe appartementen… Als je een woning renoveert, dan zien mensen dat
onmiddellijk op hun energiefactuur.”

“Je moet ook een sterk leidinggevend karakter hebben”,
zegt Norbert. “Je wordt tijdens je loopbaan geconfronteerd met enorm veel positieve en negatieve facetten
van het professionele leven én het maatschappelijk
leven van de bewoners.”
Voor Guy gaat het ook over voelen wat er in de maatschappij leeft en daarvoor een oplossing voorzien. Een
antwoord geven op vragen zoals: ‘Hoe komt het dat
ik niet aan een huis geraak en een ander wel?’. “Elke
situatie is schrijnend: iemand die een handicap heeft,
iemand die zijn partner verloren heeft… Je moet altijd
empathie hebben. Alle individuele verhalen samen
zorgen ervoor dat je als directeur weet in welke
richting je het schip moet sturen, welk type woningen
er nodig zijn.”

Negatieve connotatie
Er heerst nog al te vaak een negatieve perceptie t.o.v.
sociale woonwijken. Mensen zijn vaak bang voor de
inplanting van nieuwe woningen of wijken uit angst
voor sociale degradatie, inbreng van armoede en
verloedering. Het is iets dat Norbert nauw aan het hart
ligt. “Wij wilden van het etiket ‘het is MAAR sociale
woningbouw’ vanaf geraken. En dat is ons goed gelukt.
De herinnering aan de uitspraak van een Antwerpse
collega die over de pas aangelegde wijk Vigor Wuitens
zei: ‘Maar Norbert, dat is geen sociale woningbouw,
dat is een residentiële wijk’, zal me altijd bijblijven.”

Boven: Vigor Wuitens vroeger
Rechts: Vigor Wuitens nu

“Mensen oordelen zo snel, stigmatiseren ook”, bevestigt
Guy. “Uiteindelijk kan iedereen plots in een moeilijke
situatie terechtkomen.”
Met haar blijvende aandacht voor een mooie en diverse
architectuur heeft De Zonnige Woonst heel wat
stigma’s kunnen doorbreken. Er wordt, afhankelijk van
de projecten, veel aandacht besteed aan de woningkwaliteit en de vormgeving van het openbaar domein,
waardoor een aantal projecten zoals Hulstwijk
(Moerzeke) en Vigor-Wuitens (Hamme) een erg
residentieel karakter vertonen en niet geassocieerd
worden met sociale woonwijken.

inhuldiging Oostkouterpleintje

Toekomst
Wat brengt de toekomst voor De Zonnige Woonst?
“De Zonnige Woonst heeft een fantastisch team”, zegt
Guy. “Als ik zie wat er nog allemaal in de pijplijn zit,
dan denk ik dat het beste nog moet komen. Zo wordt
Tasibel een gemengd project met aandacht voor zorg,
privé en sociaal. Er liggen nog heel veel uitdagingen op
ons te wachten. Ik wil ook blijven streven naar klantentevredenheid. Dat is toch wel het belangrijkste.“
Als ik vraag aan Norbert wat zijn conclusie is na een
45-jarig ambt als directeur van De Zonnige Woonst,
dan antwoordt hij dat hij fier is op het vervullen van zijn
initiële opdracht en dat hij mooie herinneringen heeft
aan de intense en persoonlijke contacten met
huurders en kopers.
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Tasibel
In 1923 werd Tasibel (‘NV Nouvelle Filature et Corderie de Hamme’, NOFICO) opgericht, een bedrijf dat zich
specialiseerde in de verwerking van sisal. Het bedrijf
kon bogen op een perfecte beheersing van het spinnen
en weven van natuurlijke vloerbekleding in sisal. In
combinatie met wol, kokos en papier konden zij zeer
creatief omgaan met de vezels om een actuele en stijlvolle vloerbekleding te ontwikkelen.

Fusies en overnames:
•

•

•

1959: oprichting van een klein bedrijf ‘Tissage
Belde de Tapis’ of Tisabel met het doel sisaltapijt
en naaldvilt te produceren. De naam Tisabel werd
meteen gewijzigd in Tasibel, omdat de naam al in
gebruik was.
1961: fusie tussen de NV La Hammoise en de NV
Tissage Belge de Tapis. Als naam wordt NOFICO
gekozen.
1971: start productie van geweven tapijt in cocos en

•
•
•
•
•

wol, als gevolg van een stijgende vraag van belangrijke klanten .
1976: er wordt beslist enkel nog onder de naam
Tasibel te werken ipv NOFICO.
2002: Netca neemt 50% van de aandelen over.
Netca behoort tot de groep Dejaeghere.
2007: Tasibel wordt overgenomen door de groep
Creatuft.
2017: de sisalspinnerij wordt overgebracht naar
Veurne: Spinnerij van Veurne.
Eind 2017: De Zonnige Woonst koopt de Tasibelsite.

Van bij de start was de overgrote meerderheid van de
arbeiders afkomstig uit Hamme zelf. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen de arbeiders ook uit de omliggende gemeenten.
Van zodra de auto was ingeburgerd en de afstanden kleiner werden, kwamen arbeiders van verder en verder.
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De sociale bouwmaatschappij wil van de Tasibelsite
een Zorgzame Buurt creëren: een buurt waar iedereen,
jong en oud, kan samenleven. Een Zorgzame Buurt is
een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen
met een handicap, mensen met psychische problemen
en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of
zorgbehoeften.
De maatschappij wil iedereen een kwaliteitsvolle
toekomst bieden. De focus ligt hierbij op zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een en dezelfde omgeving.
Ouderen en andere mensen met noden kunnen op die
manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mensen
zijn immers doorgaans aan hun buurt gehecht en willen actief blijven en hun sociale relaties onderhouden.
De Zonnige Woonst wil op innoverende wijze een mix
van verschillende aangepaste private en sociale woonvormen aanbieden in een autoluwe woonomgeving
met veel groen, water en een verbindend potentieel,

conform de afgesloten brownfieldconvenant. Met dit
convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële
voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en
onderbenutte bedrijventerreinen. Er worden tussen
alle betrokken administraties, instanties en personen
duidelijke werkafspraken gemaakt, zodat de procedurele vereisten en verwachtingen duidelijk zijn.
Buurtgerichte functies zullen een duurzame samenleving en levensstijl ondersteunen. Zo zal er in de
nieuwe woonomgeving plaats zijn voor een (para)medisch aanbod met voornamelijk rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg (bv. huisartsen, (thuis)
verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, psychologen…). Gezien de focus op levenslang wonen, verwacht
men dat de verschillende residentiële en ambulante
dienstverleners (facilitaire zorg- en welzijnspartners)
zullen samenwerken om hun diensten (bv. thuiszorg,
kinder-, zieken- en ouderenopvang, sociale begeleiding,
voeding, mobiliteit, (sociale) tewerkstelling…) op de site
aan te bieden.

Burgemeesters Paul Van de Casteele en Herman Vijt
over het voeren van een sociaal beleid
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Paul Van de Casteele is geboren in Zulte. Hij was
bestuurslid van CD&V en achtereenvolgens gemeenteraadslid (1977), schepen van Sport (1981), schepen van
Openbare Werken (1985) en burgemeester van Hamme
tussen 1995 en 2010. Hij was ook voorzitter van De
Zonnige Woonst tussen 2010 en 2017, een periode die
hem nauw aan het hart ligt.

Herman Vijt is geboren in Hamme en bestuurslid van
CD&V. Hij was gemeenteraadslid en schepen van
Onderwijs (1994-2010).
Sedert 1 april 2010 is hij burgemeester van Hamme.
Hij is bevoegd voor het algemeen beleid, personeel,
veiligheid (brandweer, 112…), polders en waterwegen,
landbouw en communicatie.

“Als burgemeester moet je een toekomstvisie ontwikkelen voor de gemeente en de dossiers met hardnekkigheid en kennis van zaken dragen en promoten.”

“Ik sta voor een politiek dichtbij de mensen, waarbij we
het voor onze inwoners van onze mooie gemeente zo
aangenaam mogelijk willen maken om er te werken,
te wonen en te leven. Ik blijf aandacht hebben voor
alle sociale thema’s zonder alle andere uit het oog te
verliezen uiteraard.”

Rol van de gemeente
Net zoals in andere gemeenten, is huisvesting ook
in Hamme een belangrijk aandachtspunt, zowel op
sociaal vlak als op vlak van woongelegenheid. Heel
wat inwoners ondervinden immers problemen met het
vinden van een gezonde en betaalbare woning.
Welke specifieke rol heeft een lokaal gemeentebestuur
dan binnen de thematiek van sociaal wonen?
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binnen De Zonnige Woonst.
“Het lokaal bestuur beschikt ook over enkele crisiswoningen voor het geval iemand door een plotse overmachtssituatie geen dak meer boven het hoofd heeft.
Dergelijke noodsituaties vallen buiten het sociaal
stelsel en dan is het aan het lokaal bestuur om een
oplossing aan te reiken”, zegt Paul Van de Casteele,
voormalig burgemeester en initiatiefnemer van de
oprichting van dergelijke crisiswoningen.

We vragen het aan huidig burgemeester, Herman Vijt.
“De gemeente toetst met de sociale bouwmaatschappij,
De Zonnige Woonst, af of datgene wat in het beleidsplan staat, ook effectief wordt uitgevoerd. Kwaliteit en
betaalbaarheid zijn daarbij cruciaal. Het is belangrijk
om nauw te overleggen en te komen tot een gezamenlijke visie en aanbod in functie van de gemeente en
haar bewoners. Er is vanuit het gemeentebestuur ook
een politieke vertegenwoordiging in de bestuursorganen van De Zonnige Woonst. De gemeente heeft
daarin een meerderheidsparticipatie t.o.v. de private
investeerders”, licht Herman Vijt toe.

De Zonnige Woonst is zeer actief in het verwerven van
gronden voor het bouwen van sociale huur- en koopwoningen. Hoe gaat het dan verder?
“De gemeente speelt een belangrijke rol in het toekennen van vergunningen voor het bouwen van sociale
woningen en is verantwoordelijk voor de aanleg van
het openbaar domein rondom de sociale woningen”,
zegt Herman Vijt.

En wat als je nu in een acute situatie terechtkomt?
Stel dat je uit je huis gezet wordt of je huis brandt af?
Waar kan je dan naar toe?
Voor acute en/of specifieke situaties neemt de
gemeente tal van maatregelen op het vlak van huisvesting binnen het lokaal sociaal beleid. Naast de
inspanningen om uithuiszetting te voorkomen en het
aanbieden van woonbegeleiding, biedt de Dienst
Samenleving en Gezin ook juridisch advies voor huurders aan. Het lokaal bestuur is bovendien ook een
actieve partner binnen de vzw Woonaksent, het
regionaal sociaal verhuurkantoor (SVK).
Het SVK huurt woningen, appartementen en studio’s
van private verhuurders en verhuurt deze door aan
kandidaat-huurders met een laag inkomen. Vaak vormt
dit initiatief de overbrugging naar een huisvesting

“Ze kan dit bijvoorbeeld doen met het oog op het
creëren van sites met een mix van privéwoningen en
sociale woningen. Zo kocht de HIM (Hamse Investeringsmaatschappij) destijds Le Lis, een domein van
7,5 hectare. Een deel daarvan hebben we verkocht aan
De Zonnige Woonst. Het resultaat is gekend en mag er
zijn.”

De gemeente Hamme is een
belangrijke partner bij het
aanbieden van sociale
bouwgronden.

“Maar een gemeente kan ook zelf investeren in
gronden”, vult Paul aan.
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De verkaveling Schaubeke (1980-1985) waar, door middel van een
gemeentelijk project 89 bouwkavels werden gerealiseerd.

De gemeente verkocht in de Vuurkruisenlaan een 17-tal bouwkavels.

LE LIS

Le Lis voerde zijn sisal in uit Kenia en Tanzania. In
1975 werd de Conventie van Lomé afgesloten tussen de
negen lidstaten van de toenmalige Europese Gemeenschap enerzijds en de zogenaamde ACP-landen (46
Afrikaanse en Caribische landen, alsmede landen in
de Grote Oceaan) anderzijds. De Conventie bevatte drie
componenten: een handelsregeling, een regeling ter
stabilisering van de exportopbrengsten van grondstoffen uit de ACP-landen (stabex) en een regeling inzake
financiële en technische samenwerking.
Baantje

Hierdoor kwam er meer concurrentie vanuit de ontwikkelingslanden en vielen er veel ontslagen bij Le Lis. Zij
begonnen immers ook te produceren aan een veel lager
tarief en met een evenwaardige kwaliteit. Eind 1977
werden nog eens een honderdtal arbeiders en bedienden afgedankt. Zij die bleven werkten 1 week op 2. Een
drama voor de streek die in grote mate van de textiel
leeft. Le Lis sloot definitief de deuren in 1992.
Het vroegere nijverheidsgebouw met smidse werd
omgevormd tot lofts Le Lis.
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De vroegere directeurswoning in de Hoogstraat is nu
omgevormd tot B&B La Corderie.

Luchtfoto van het fabriekscomplex Le Lis 1969

In 1858 richtten Karel en Theodore Vermeire de bekende Hamse touwslagerij op. Rond 1886 werd het bedrijf
overgenomen door een familielid, Philemond Vermeire
– Van der Taelen die het in 1899 uitbreidde en ombouwde tot een stoomtouwslagerij. Na diens overlijden werd
de zaak opgekocht door een buitenlandse maatschappij
NV Le Lis, genoemd naar de Nederlandse stichter, H.
Van der Lely (Franse benaming ‘lis’), die voor een grote
expansie en de uitbouw tot een elektrische touwfabriek,
weverij en later ook staalkabelproducent met internationale allure zorgde. In de topperiode werkten 1280
mensen bij Le Lis. Arbeiders werkten in een drieploegenstelsel en autobussen haalden arbeiders tot aan
de Nederlandse grens op. Er waren bals, decoratie-

uitreikingen van felbegeerde gouden en zilveren
‘Lisspeldjes’ en lofwoorden met eten en drank voor de
mannen en vrouwen van de Lis, gevierd en bejubeld.
De vroegere ingang van de burelen en de magazijnen
was in de smalle Hoogstraat, samengedrukt tussen
de kleine huizen. In het Baantje werd van hovenier
Hutsebout een groot stuk grond gekocht, waar nieuwe
gebouwen ingeplant werden: een bankweverij, schaftlokalen, burelen en een grote sisalspinnerij. Later kwamen
hier nog een nieuwe jute-afdeling, een staaldraadkabelafdeling en een nieuwe oogstgarenspinnerij bij. Le
Lis was toonaangevend en stabiel. Het bedrijf werd later
Le Lis Bexcoropes NV en was geherlocaliseerd op het
industrieterrein Zwaarveld.

Kaarderij

Dubbelbank

Spinnerij

Scheepstouw
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De toekomst
Hoe zullen toekomstige sociale woningen eruitzien?
Gaan we op dezelfde manier woningen blijven bouwen?
“Tegenwoordig streven gemeente en sociale bouwmaatschappij naar woonbuurten of woonwijken vanuit
het principe van een Zorgzame Buurt. Het aspect ‘zorg’
zal meer en meer een bijzondere plaats innemen. Het
project Tasibel is hier een mooi voorbeeld van. Dergelijke ontwikkelingen kunnen alleen maar ontstaan als
je een sterke sociale bouwmaatschappij zoals De
Zonnige Woonst in de gemeente hebt”, zegt Herman.
Paul beaamt dat en vult aan: “Het is belangrijk dat
mensen een groene plaats hebben en in een aangename buurt kunnen vertoeven. Het kunstwerk van Luc De
Man op het Oostkouterplein is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een zeer mooi pleintje geworden.”

En wat met het comfort?
22

Woningen Le Lis

Zowel voor privéwoningen als voor sociale woningen
gelden strenge regels inzake het energiezuinig maken
van woningen. “Dat klopt”, zegt Herman. “Een belangrijke evolutie is dat alle sociale woningen nu voorzien
zijn van een beter comfort. Bijna alle woningen hebben
nu centrale verwarming. De Zonnige Woonst oefent zo
een voorbeeldfunctie uit voor de privémarkt.”

Taak van de burgemeester
Burgemeesters worden vaak met schrijnende toestanden geconfronteerd. “Huisjesmelkerij komt nog
altijd voor”, zegt Herman. “Ik zie vaak verslagen van de
wooninspectie passeren die aantonen dat er nog heel
wat werk aan de winkel is. Dat is erg om vast te stellen.
Vandaar dat het belangrijk is dat De Zonnige Woonst
bestaat om een alternatief te bieden voor mensen die
het moeilijk hebben.”

Boze stemmen fluisteren wel eens dat een burgemeester ervoor kan zorgen dat iemand voorrang krijgt
op de wachtlijst. “Dat is de laatste decennia niet meer
mogelijk”, zegt Paul. “Binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn de voorrangsregels zeer streng.
Mensen durfden vroeger al eens aan de burgemeester
vragen om voorrang te krijgen. Dat is echter niet de
taak van een burgemeester. Hij kan wel een adviserende rol innemen door bv. mensen aan te raden meerdere keuzes aan te duiden op hun inschrijvingsformulier.”

Vroeger vs nu
Strenge voorrangsregels, strenge richtlijnen om
energiezuinig te bouwen, aandacht voor wonen in de
toekomst… Het wordt er allemaal niet makkelijker op.
En hoe zit het met onze samenleving? “Er wordt meer
en meer afgestapt van het traditionele gezin, zegt
Herman. “Er zijn meer andere samenlevingsstructuren. Voor alleenstaanden is huisvesting vaak
een zware kost om te dragen. De vraag naar kleinere
appartementen stijgt daardoor en je moet een ruimer
woonaanbod hebben om op die nieuwe trends te kunnen inspelen.”
“En dat niet alleen”, zegt Paul. “We leven in een meer
diverse samenleving. Daarom heb ik als voorzitter
van De Zonnige Woonst altijd gestreefd naar een mix
van sociale koop- en huurwoningen. Ik was ook tegen
grote sociale woonwijken om getto’s te vermijden. De
architectuur van een woning vond ik belangrijk. Sociale
woningen moeten er aantrekkelijk uitzien.”
Was daar dan vroeger geen aandacht voor?
“Vroeger bestonden sociale bouwprojecten alleen bij
de fabrieken. Het waren de fabrieken die zorgden voor
onderdak van hun arbeiders. Mensen die in de fabriek
werkten moesten huurgeld betalen aan de baas. De
grootste verandering is geweest dat de bouwmaatschappijen de krotten hebben aangepakt onder invloed
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van de overheid. Er waren toen ook veel meer huisjesmelkers. Over de jaren heen heb ik een gezonde
evolutie gezien van fabriekswoningen naar meer
comfortabele woningen van de bouwmaatschappij en
een mix van kopen en huren”, sluit Paul af.

“Hamme behoort tot de categorie van
gemeenten die tevens stad zijn én dorp:
stad door nijverheid en bevolkingscijfer,
24

dorp door organisatie en levenswijze.”

Filip De Pillecyn

Eigen accenten
Elke burgemeester legt zijn eigen accenten in het
voeren van een sociaal beleid. Voor Herman is het
belangrijk om goede contacten te onderhouden met
De Zonnige Woonst en om te faciliteren in het inrichten
van het openbaar domein. Die twee zaken zijn voor
hem de basis van het mooie verhaal dat de gemeente
met De Zonnige Woonst geschreven heeft. Een mooi
patrimonium draagt immers bij tot de uitstraling van
de gemeente. Ook de VMSW (Vlaamse Maatschappij

voor Sociaal Wonen) niet te vergeten, want zij stellen
de nodige budgetten ter beschikking.
Ook voor Paul is dialoog altijd belangrijk geweest. Bij
klachten van huurders sprak hij altijd eerst met de
eigenaar om tot een compromis komen vooraleer een
woning onbewoonbaar te verklaren. Hij gaf eigenaars
de kans om zich in regel te stellen, maar was altijd
eerlijk, kordaat en rechtlijnig, zowel tegenover de
huisjesmelkers als tegenover de huurders. Hij werkte
steeds vanuit het belang van de gemeente.
Als voorzitter van De Zonnige Woonst is hij fier op de
aankopen in Waasmunster en de koop van Tasibel, een
project met aandacht voor sociaal wonen in de toekomst. Een project om naar uit te kijken!
Onder: oude touwbaan
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De Stationswijk

(Stationsstraat en ‘Ijzerenwegstraat’ of Spoorwegstraat)
In 1870 werd de spoorlijn Dendermonde - Hamme
- Sint-Niklaas aangelegd. Verschillende nieuwe fabrieken
vestigden zich aan het station, waaronder de textielfabriek Manila in de Gasmeterstraat. De Stationsstraat
ontwikkelde zich tot een ‘elitaire’ straat waar vooral
fabrikanten en welgestelde burgers woonden, vaak uit
liberale kringen. Er werden heel wat grote herenhuizen
opgetrokken. De ‘Ijzerenwegstraat’ of Spoorwegstraat
bestond deels uit arbeidershuizen en burgerhuizen.
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Linkerpagina: Spoorwegstraat vroeger
Rechterpagina: Spoorwegstraat in 1993

Het centrum

Kastel

In 1962 werden 51 ‘ongezonde’ woningen rond de
Mandemakerstraat (‘onder de toren’) gesloopt. Op
dezelfde plaats werden in 1965 28 duplexwoningen
voor bejaarden opgericht, een meergezinswoning met
5 gelijkgrondse flats en 6 duplexflats met het oog op de
herhuisvesting van de bewoners. De bestaande sociale
structuur van de buurt schijnt wel verbroken te zijn.

Kastel ligt op het grondgebied van Moerzeke en ligt
in een bocht van de Schelde. Door zijn ligging in de
rivierarm heeft Kastel geen doorgaand verkeer en ligt
het dorp in een landschap van dijken en polders langs
de Schelde. Het gebied langs de Schelde was vroeger een
laaggelegen moerasland, dat tweemaal per dag overspoelde door de getijdenbeweging. Enkele hoogten, die
later de naam Ganzenberg, Ripipiaberg en Stuyfbergen
kregen, staken erbovenuit.

De eerste dijk was de zogenaamde ‘gaandijk’, later ‘gaudijk’, die de verbinding vormde met Moerzeke. Tot de
16e eeuw werden dijkwerkzaamheden uitgevoerd. Door
de toenemende indijking van de Schelde ontstond er
sterkere getijdenstroming, wat de volgende eeuwen af
en toe tot dijkbreuken leidde, en noodzaakte tot het ophogen van de gaanpaden tot dammen en binnendijken.
In 1876 werd Kastel een volwaardige parochie. Kastel
staat ook bekend als een ‘Glazen Dorp’. Deze bijnaam
kreeg het dorp door de aanwezigheid van een groot
aantal groentenserres.

In de 13e eeuw deed de heer Van Moerzeke een beroep
op de monniken van de Sint-Bernardusabdij van
Hemiksem voor het indijken en in cultuur brengen van
de moerasgronden. De monniken werden geholpen
door indijkers. De abdij kreeg het gebied van Ghastella
toegewezen. Vanaf de hoogten werden gaanpaden door
de broeken opgeworpen om de getijden van de Schelde
op te vangen.

Sedert 2012 is er een lokaal toewijzingsreglement van
kracht. Met dit toewijzingsreglement krijgen kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen op het
grondgebied van de fusiegemeente Hamme voorrang.
Er is ook aandacht voor de buitenwijken. Inwoners
uit de deelkernen Moerzeke, Kastel, Zogge en Sint-Anna krijgen voorrang voor het huren van een woning
in hun eigen buurt.
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Calvarieberg vroeger

Calvarieberg nu

Klein Hulst vroeger

Klein Hulst nu

Start bouw sociale woningen Tuinbouwlaan (1964)

HAMME - Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst gaat voortaan een nieuw reglement
hanteren, waarbij senioren en Hammenaren voorrang krijgen.

Vlaams Minister van Sociale Huisvesting Freya Vandenbossche (SP.A) heeft het typisch lokale reglement
deze week bekrachtigd, waardoor inwoners die een
lokale binding met Hamme hebben en senioren in het
bijzonder gemakkelijker een sociale woning kunnen
krijgen. Die prioriteiten zijn vervat in het nieuwe lokale
toewijzingsreglement.
Tuinbouwlaan in Kastel
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“Omdat er in Hamme een lange wachtlijst bestaat
voor sociale woningen zijn de voorrangsregels voor
toewijzing aan de meest woonbehoeftigen van groot
belang”, stelt voorzitter Paul Van de Casteele. “Daarom
wordt voortaan voor alle woningen van De Zonnige
Woonst voorrang verleend aan kandidaat-huurders
die sinds hun geboorte wonen op het grondgebied
van de fusie-gemeente Hamme. Nadien komen kandidaat-huurders die minstens tien jaar op het grondgebied
van fusiegemeente Hamme wonen of woonden in
aanmerking en ten slotte pas de kandidaat-huurders die
in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens
drie jaar inwoner waren.”

65-plussers
Voor 191 typisch aangepaste seniorenwoningen (steeds
gelijkvloers gelegen of voorzien van een lift) wordt specifiek voorrang verleend aan de doelgroep van 65-plussers. De Zonnige Woonst wil de bestaande ouderenwoningen zoals in ‘t Spinnewiel en Prieel, maar ook de
nieuw geplande werven zoals ‘t Varkensmarktje kunnen
blijven toewijzen aan senioren.
“Door de gewijzigde wetgeving was dat niet meer
mogelijk’, stelt Van Gucht. ‘Ook hier geldt de voorrang
bij toewijzing na toetsing aan de lokale binding”.
Door de invoering van het nieuwe toewijzingsreglement bij De Zonnige Woonst wordt het dus nu zo goed
als onmogelijk om als niet-Hammenaar zonder enige
band met de gemeente in Hamme een sociale woning
te bekomen.
Het Nieuwsblad 12/10/2012

Directeur Guy Van Gucht wijst op de aandacht voor de
buitenwijken. “Binnen de drie groepen wordt er bovendien voorrang verleend aan inwoners van de deelkernen
Moerzeke, Kastel, Zogge en Sint-Anna voor woningen in
hun eigen buurt”.

Linksboven en onder: Residentie Ghastella in Kastel

Seniorenwoning
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Architect Jan Saeys in gesprek met aannemer Maurits Coppieters
over sociale woningbouw
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Tot voor de 20ste eeuw werden de sociale woningen
volgens een gelijkaardig typeplan opgetrokken. Vaak
werden de woningen 2 aan 2 in spiegelbeeld aan elkaar
gekoppeld. De arbeiderswoningen waren opgetrokken
in ‘tweederangsmaterialen’. De opbouw was gebaseerd
op de vroegere leefgewoonten. Wonen, eten, koken
en wassen gebeurde in één ruimte: de woonkeuken.
Daarnaast was er een grote kamer die dienst deed als
slaapkamer van de ouders. Deze ruimte deed sterk
denken aan de vroegere voutekamer (een hoger gelegen
kamer). De kinderkamers in de eerste sociale woningen
werden op zolder voorzien. Het gelijkvloers (inkom,
woonkeuken, slaapkamer en trap) had een afmeting
van ca. 9m op 5m. Van enige nutsvoorzieningen konden
we nauwelijks spreken: een gezamenlijke waterput, een
centrale beerput, een petroleumlamp en een kachel die
dienst deed als verwarming en kookfornuis. Regen- en
keukenwater werd langs een greppel afgevoerd. De wc’s
(plank met gat) stonden samen met de gemeenschappelijke pomp op de binnenkoer. Ook de voorgevel bleef
tot het minimum beperkt: een voordeur en een groot
raam. Het Ministerie van Volksgezondheid omschreef
deze woninggroep als volgt:
“Door hun gebrekkige constructie, ouderdom, vochtigheid en tekort aan degelijk sanitair, mogen deze
woningen in groep als een ongezonde kern beschouwd
worden.”
De woningen werden dan ook als onbewoonbaar
verklaard en rond 1970 afgebroken.
De eerste initiatieven op het gebied van de huisvestingswetgeving zullen samen met de arbeiderswoningen in
de 20ste eeuw pas sterk evolueren na de Eerste Wereldoorlog.

Ik ontmoet architect Jan Saeys en Maurits Coppieters op een zaterdagvoormiddag in de kantoren van
De Zonnige Woonst. Het is voor hen een blij weerzien,
want Jan Saeys is al enkele jaren met pensioen en ze
hebben nu veel minder contact met elkaar. Dat was
vroeger anders. Ze hebben dezelfde leeftijd, liepen
samen school en werkten later vaak voor dezelfde
opdrachtgever, De Zonnige Woonst.
Jan begon als architect in 1975. Hij deed eerst stage in
Haaltert bij een professor van het Sint-Lucasinstituut.
Na enkele jaren in Dendermonde te hebben gewoond,
kwam hij in 1981 terug naar Hamme. Kort daarna
kreeg hij zijn eerste grote opdracht van De Zonnige
Woonst, toen nog onder het bewind van voorzitter Jozef
De Grave en directeur Norbert De Pillecyn. Hij is hen
nog steeds dankbaar voor de kans die hij toen gekregen heeft.
Maurits startte zijn professionele loopbaan als mechanieker in de metaalsector. Hij heeft zich bijgeschoold
en heeft vervolgens vijf jaar voor Algemene Bouwwerken De Kegel Gebroeders gewerkt. Bij hen heeft
hij de sociale woningen in de Zilverberkstraat gezet.
Daarnaast had hij ook een bijberoep in afbraakwerken.
In 1983 is hij dan volledig zelfstandig geworden als
aannemer. Maurits deed overwegend renovaties voor
De Zonnige Woonst. Hij heeft nooit huizen gezet voor
hen.
“Mijn eerste opdracht bestond uit het herstellen van de
ramen in de Dennenstraat. In diezelfde periode deed ik
ook renovaties aan de woningen in de Landbouwstraat.
Die behoorden tot de oudste woningen en dateerden
van de jaren ’50”, zegt Maurits.

Jan houdt goede herinneringen over aan zijn eerste
opdracht. Hij mocht, samen met de andere Hamse
architecten, een aantal sociale woningen in de wijk
Vigor Wuitens ontwerpen.
Hoe verliep die eerste samenwerking?
Jan: “Ik had al enige ervaring met sociale woningbouw
opgedaan tijdens mijn stage. De contacten met het bestuur en met de meeste van mijn collega-architecten
verliepen zeer vlot. We kregen tamelijk wat vrijheid bij
het ontwerpen van de woningen. Je moest natuurlijk
wel rekening houden met het beschikbare budget en
de toen geldende woonvereisten.”
“Ik heb sociale woningbouw altijd benaderd alsof het
een woning voor mezelf was.”

Maurits: “Alles moest zeer snel gaan. Renovaties
waren altijd dringend. Het tempo lag zeer hoog. Als je
niet kon volgen, dan zochten ze iemand anders die de
klus wel onmiddellijk kon klaren. Alvorens ik met renovaties voor De Zonnige Woonst startte, hadden zij zelf
een aantal werknemers in dienst die de herstellingen
deden. Op een bepaald moment is er dan beslist om dit
uit te besteden. Ik herinner me nog goed dat er in een
woning in de Veldstraat problemen waren met de wc’s.
Het was half vijf, kerstavond. Er was een probleem met
de septische putten. Dat zijn werken die niet konden
wachten. Ik moet zeggen dat Norbert in zo’n gevallen
ook altijd wel aanwezig was. Dat sierde hem.“
Is er eigenlijk een groot verschil tussen sociale en
private woningbouw?
Jan: “In het begin van de jaren ’80 werden sociale
woningen als minderwaardig beschouwd. Voor een
deel klopte dat, omdat sociale woningen vroeger kleiner waren en het was moeilijk, zo niet vaak onmogelijk

om in de beschrijvende bestekken een betere materiaalkeuze te voorzien dan de architect eigenlijk zelf wilde. Daardoor waren er vroeger dan verwacht al herstellingen nodig. Het was steeds een uitdaging om voor
het voorziene budget een woning te ontwerpen met
zoveel mogelijk woonruimte. Er waren vroeger nog
geen strikt bindende normen op het vlak van bruikbare
woonoppervlakte en meubilering. Het was zoeken naar
een evenwicht tussen een optimale leefruimte en een
aanvaardbare, risico-arme architectuur. Wel was de
maatschappij er zich toen al van bewust dat woningen
dienden te voldoen aan een hoge standaard op het
gebied van isolatie en ventilatie.”
Maurits: “Ik heb altijd renovaties uitgevoerd alsof ze
voor mezelf waren. Je moet altijd redeneren met de
idee: “Zou je het zelf ook zo willen?” En of dat nu voor
sociale of private woningen is, dat maakt geen verschil.
Hoe hebben jullie sociale woningbouw zien evolueren?
Jan: “De dag van vandaag bestaan er eigenlijk geen
sociale woningen meer. Vandaag zijn dat degelijke
woningen. De sociale woningbouw bekleedt nu een
voortrekkersrol op vlak van oppervlaktenormen, isolatie en ventilatie. Er zijn zelfs veel privéwoningen, meer
bepaald appartementen, die daar niet aan voldoen.
Sociaal wonen is vandaag niet meer synoniem van
minderwaardig wonen. Het sociale aspect heeft mijn
inziens alleen nog te maken met de interessante huuren koopvoorwaarden, die het voor vrijwel iedereen mogelijk maken om kwaliteitsvol en duurzaam te wonen.”
Maurits: “Vroeger was alles makkelijker en beter
begeleid. Je had de dingen ook beter in de hand. Als
er een probleem was, dan kon je daarover praten met
Norbert. Norbert was de man van het overleg. Nu is de
administratie en de regelgeving enorm toegenomen.
Jan: “Dat klopt. Bij geschillen met aannemers streefde
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men steeds naar een oplossing die alle partijen kon
tevreden stellen. Als architect voelde ik me daarin
steeds gesteund door de maatschappij.
Maurits: “De mentaliteit van de huurders is wel veel
verbeterd ten opzichte van vroeger. Huurders zorgen
nu beter voor hun woning.”
Welke factoren zijn van belang bij het ontwerp van een
sociale woning? Zijn er bepaalde richtlijnen waarmee
je rekening moesten houden?
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Jan: “In de eerste plaats respect voor het budget en
de normen, opgelegd door de VMSW. Nadien is het
belangrijk om goed de inplanting te bestuderen in
functie van privacy, licht en zon. Je wil ook een logisch
opgebouwde constructie ontwerpen, waarbij je elke
vierkante meter benut zonder een bekrompen gevoel
te veroorzaken en waarbij je variatie steekt in woontypes bij projecten met meerdere woongelegenheden.
Ten slotte wil je als architect toch ook wel je eigen
stempel op de architectuur plaatsen en ervoor zorgen
dat je niet hoeft te blozen voor je ontwerp. Norbert gaf
voor het ontwerp altijd veel vrijheid”.
Maurits: “Ik heb nooit nieuwbouwwoningen gezet voor
De Zonnige Woonst. Ik deed enkel renovaties. Daarvoor
was het vooral belangrijk dat alles snel en correct
werd uitgevoerd.
Met welke moeilijkheden of uitdagingen zijn jullie
geconfronteerd geweest?
Jan: ”Elk ontwerp is een uitdaging, of het nu gaat om
een woning of een blok appartementen. Je begint
steeds vanaf nul. Een wit blad is de beste inspiratiebron. Ik heb nooit een vorig ontwerp uit de kast
gehaald om als basis te gebruiken. Met de aannemers
heb ik eigenlijk nooit problemen gehad, op voorwaarde
dat ze kwalitatief goed werk leverden en het lastenboek strikt volgden.”

Maurits: “Bij de aanleg van de rioleringen zijn er
vroeger grote fouten gebeurd. Die liepen in de garages
en heb ik vaak moeten ontstoppen. Het probleem is
dat er steeds verschillende mensen aan een project
werkten en dat was miserie.”
Jan: “Een goede werf staat of valt met de werfleider.
Een slechte architect en een goede aannemer kunnen
nog een goede werf hebben. Omgekeerd niet. Een
goede werfleider denkt drie weken op voorhand na. Dat
is super belangrijk.”
Maurits: “Er is een groot verschil tussen de bouw en
de metaalsector. De mentaliteit in de bouw is anders,
veel meer problemen en discussies over de manier van
werken. Sommige architecten of veiligheidscoördinatoren schrijven onrealistische zaken voor.”
Jan: ”Ik ben eigenlijk nooit geconfronteerd geweest
met onoverkomelijke problemen. Soms moesten wel
eens de duimschroeven worden aangehaald, maar je
moet ook geen spijkers zoeken op laag water. Niemand
is perfect. Een van de aannemers waarmee ik regelmatig werkte, bracht al eens gebak of taartjes mee.
Dat was naast een goede aannemer, ook nog eens een
goede gastheer. En we hebben ook wel vaak gelachen
op werfvergaderingen.”
Zijn er nog andere leuke herinneringen?
Jan: “Laatst kwam ik één van mijn eerste Zonnige
Woonst-klanten tegen. Hij woont nog steeds in de
Rodenbachlaan en vertelde me dat hij nog steeds
tevreden is over ‘zijn’ woning. Dat doet deugd.”
Maurits: “Ik heb mij altijd thuis gevoeld in mijn job. Ik
heb de waardering die Norbert gaf altijd enorm
geapprecieerd.”
Dat lijkt me een mooie afsluiter voor dit interview.
Bedankt!
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