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In 2016 werd de wijk Cauterhoek in 
Kruibeke, samen met een wijk in Oostkamp 
en Merelbeke, geselecteerd voor een 
begeleidingstraject waarmee we de wijk 
willen klaarstomen voor de toekomst. 
Samen met experts onderzoeken we hoe we 
de wijk duurzamer, groener en aangenamer 
kunnen maken. Een buurt voor het leven.

Verduurzaming van naoorlogse wijken

Na de tweede wereldoorlog werden in 
Vlaanderen heel wat nieuwe wijken gebouwd. 
Nu, meer dan een halve eeuw later, is het tijd 
om deze wijken eens kritisch onder de loep te 
nemen. Onze visie op hoe we wonen en leven in 
onze huizen en wijken is immers niet meer dezelf-
de als toen. 

Vanuit verschillende invalshoeken (ruimtelijke 
planning, mobiliteit, energie, water & groen, 
welzijn, lokale economie, …) wordt er nagedacht 
over hoe we duurzamer kunnen wonen en leven 
in onze wijken en in onze huizen. Zodat we klaar 
zijn voor de toekomst.

Cauterhoek geselecteerd voor begeleiding

In 2016 werd Cauterhoek uit 18 dossiers ge- 
selecteerd om van deze begeleiding te kunnen 
genieten. De komende maanden en jaren gaan 
we dan ook aan de slag om van Cauterhoek een 
duurzamere buurt te maken. 

Kruibeke Klimaatneutraal

De gemeente Kruibeke heeft de ambitie om  
tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Dit 
kadert in een wereldwijd initiatief van steden en 
gemeenten om de CO2-uitstoot te reduceren 
(www.covenantofmayors.eu). Door zelf het 
goede voorbeeld te geven, wil de gemeente de 
opgedane kennis promoten én verspreiden zodat 
inwoners en bedrijven dit voorbeeld volgen.

Ook het project in Cauterhoek kan als voorbeeld 
en inspiratie dienen om deze ambities voor heel 
Kruibeke te realiseren.

CAUTERHOEK, BUURT VOOR HET LEVEN1

• telt ruim 500 huishoudens en circa 
1200 inwoners, verdeeld over sociale 
en private woningbouw.

• ligt vlakbij het centrum van Kruibeke, 
waar alle dagelijkse voorzieningen 
aanwezig zijn

• heeft heel wat snelle verbindingen 
voor fietsers en voetgangers richting 
centrum

• ligt vlakbij de verbinding naar de E17 
waardoor er in en rond de wijk druk 
autoverkeer is

Cauterhoek

afbakening wijk Cauterhoek

Het Lerend Netwerk Duurzame Wijken 
stimuleert, in opdracht van de Vlaamse 
Overheid, de groei van deze duurzame 
wijken in Vlaanderen via uitwisseling 
van kennis, ervaringen en oplossingen. 
Verschillende sites in Vlaanderen krijgen 
vandaag concrete ondersteuning en 
begeleiding om hen te helpen deze visie 
te realiseren.

Meer info op:  
http://do.vlaanderen.be/duurzame-wijken 
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Cauterhoek onder de loep

In de wijk Cauterhoek zijn er vier deelgebieden.  
Elk van deze deelgebieden maakt onderdeel uit 
van het project.

Deelgebied 1: nieuwbouw sociale huur
 
GMH plant een nieuwbouwproject van 60 sociale 
huurwoningen in dit gebied. Dit worden voorna-
melijk kleinere appartementen, deels aangepast 
voor ouderen en andersvaliden. Deze apparte-
menten worden energiezuinig gebouwd.

Deelgebied 2: sociale woningbouw

In dit gebied zijn er 89 sociale huurwoningen 
waarvan de meerderheid werd gebouwd in de 
jaren tachtig en een deel in 2005. Daarnaast zijn 
er ook 28 sociale koopwoningen.

Deelgebied 3: private woningen
 
In het midden van het projectgebied liggen er 
230 private woningen die sinds 2000 werden  
gebouwd. Dit zijn voornamelijk vrijstaande  
residentiële woningen die gebouwd werden  
grenzend aan de Akkerbeek.

Deelgebied 4: private woningen
 
Tussen deelgebied 3 en het centrum van 
Kruibeke liggen 126 private woningen. Dit zijn 
voornamelijk aaneengesloten woningen die 
compact zijn gebouwd. Deze woningen werden 
opgetrokken in de jaren ’60 en ’70.

Duurzame woningen

De woningen in elk van deze deelgebieden zijn 
vandaag in meer of mindere mate “duurzaam”. 
De recentere woningen  zijn vandaag reeds vrij 
goed geïsoleerd, hebben (drie)dubbel glas en 
beschikken over een energiezuinig verwarming- 
systeem. 

Maar ook hier is naar de toekomst toe nog 
verdere verbetering mogelijk. Elk huis in de 
Cauterhoek kan met andere woorden deel  
uitmaken van het project.

Gaat duurzaamheid dan enkel over 
energiezuinig bouwen en wonen?

Nee. Een duurzame wijk gaat over veel meer dan 
dat. Het gaat ook over hoe we ons verplaatsen, 
over het groen en water in de wijk, over biodiver-
siteit, over geluid(hinder), over hergebruik van 
materialen, over afval, … En al deze aspecten van 
duurzaamheid nemen we mee in het project. 

Buurt voor het Leven
We willen immers van Cauterhoek, nog meer dan 
vandaag, een “Buurt voor het Leven” maken.  
Een buurt waar jong en oud zich thuis voelt. Waar 
er ruimte is om te genieten van water en groen, 
waar veilige routes fietsers en voetgangers  
toelaten om zich vlot door de wijk te bewegen, 
waar er gespeeld kan worden op het publiek  
domein, waar er ruimte is voor ontmoeting en  
sociale contacten, …

Een buurt die toekomstgericht is. Een buurt die 
duurzaam is. Een buurt die klaar is voor nu én 
voor de toekomst.

de vier deelgebieden
op de kaart
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1 2 3

Een duurzame nieuwbouw 
te realiseren

Het nieuwbouwproject van GMH wordt gereali-
seerd met een laag E-peil, dat wil zeggen dat het 
gebouw zeer energiezuinig zal zijn. Vanaf 2021 
wordt Bijna-EnergieNeutraal (BEN) de standaard 
voor nieuwbouw in Vlaanderen én Europa. Het 
bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig 
energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, 
koeling en warm water. 

Daarnaast wordt er ingezet op kwalitatieve open 
ruimte, goede trage verbindingen voor fietsers 
en voetgangers, voorzieningen voor autodelen, 
elektrische laadpalen, …

Een CO2-arme wijk 
te realiseren

We willen de CO2-uitstoot van de wijk verminde-
ren door meer gebruik te maken van hernieuw- 
bare energie (zonne-energie, windenergie,  
energie uit de bodem, …) én door minder energie 
te verbruiken. Minder energie verbruiken kan op 
heel wat manieren, denk bv. aan vaker gebruik 
te maken van de fiets i.p.v. de auto, LED-lampen 
te installeren, regenwater op te vangen en te ge-
bruiken, …

De doelstelling is ambitieus: de CO2-uitstoot 
met 20% te verminderen tegen 2020, en met 
80% tegen 2050.

Meer water en groen  
in de wijk te brengen

Water en groen zijn niet alleen mooi om naar te 
kijken, ze spelen ook een zeer belangrijke functi-
onele rol in onze omgeving. Zo zorgen zij onder 
meer voor het zuiveren van de lucht die wij in- 
ademen en dragen ze bij aan een aangename 
temperatuur in de omgeving. Maar ook voor 
voedsel en schuilplaatsen voor dieren en insecten 
in onze wijk.

de Akkerbeek

2017 2020 2050

Om Cauterhoek klaar te stomen voor de toekomst moeten we op 
verschillende domeinen actie ondernemen. We stropen onze mouwen  

op en gaan samen aan de slag om:
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In te zetten op een verschuiving 
in mobiliteit

We willen het belang van de eigen auto in de 
mobiliteit verminderen door in te zetten op duur-
zamere alternatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een autodeelsysteem, een deelsysteem voor 
elektrische fietsen, meer en betere korte en  
vlotte verbindingen voor fietsers en voet- 
gangers doorheen de wijk en het dorp, veilige 
schoolomgevingen, …

We zetten hier volop in op het STOP-principe, 
waarbij we voorrang geven aan de Stappers, dan 
de Trappers, het Openbaar vervoer en als laatste 
het Private vervoer (personenwagen).

Een “Buurt voor het Leven” 
te creëren

Doelstelling is om de wijk klaar te stomen voor 
de toekomst. Op vlak van duurzaam omgaan met 
energie, water, mobiliteit, … maar ook op sociaal 
vlak. We willen ervoor (blijven) zorgen dat de wijk 
een plaats is voor jong en oud. Met woningen 
op maat van verschillende doelgroepen. Een 
wijk met een gezonde sociale mix. Een wijk waar 
ruimte is voor ontmoeting. Een wijk waar mensen 
elkaar kennen en aanspreken. Een wijk met een 
buurtgevoel. Een buurt voor het leven.

Dit sociale aspect van duurzaamheid verliezen we 
dan ook tijdens het project niet uit het oog. Het 
hele traject wordt opgezet en uitgevoerd samen 
met de buurt en de lokale partners (buurtcomité, 
scholen, …). We staan vandaag aan de start van 
een traject dat we gedurende vele jaren samen 
zullen afleggen.

Om Cauterhoek klaar te stomen voor de toekomst moeten we op 
verschillende domeinen aan de slag gaan. We stropen onze mouwen  

op en gaan samen aan de slag om:

Stappers

Trappers

Openbaar vervoer

Private vervoer
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Water en groen zijn belangrijk in een buurt 
om de klimaatverandering (fellere regen, 
hogere temperaturen) te kunnen opvangen. 
Deze ‘blauwgroene vingers’ die door de 
wijk lopen, zorgen er immers voor dat 
overtollig regenwater kan infiltreren in de 
bodem en zorgen voor ventilatie zodat het 
effect van de hitte wordt gemilderd.

Blauwgroene vingers in Cauterhoek

De gemeente wil, in samenwerking met Aquafin 
en de Provincie, de blauwgroene vingers én de 
waterbuffering in de Cauterhoekwijk verder 
uitbouwen en verbeteren. Hiervoor wordt de 
Akkerbeek als basis gebruikt en wordt bekeken 
op welke plaatsen deze bijvoorbeeld kan worden 
verbreed of waar er extra wadi’s kunnen worden 
aangelegd. 
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Groene ruimtes met een functie

Een aantal groene ruimtes in de wijk hebben  
vandaag geen duidelijke functie. Het is de  
bedoeling om deze ruimtes in te zetten voor het 
bufferen en infiltreren van water, maar ook om 
de beleving van het groen en de biodiversiteit in 
de wijk te verbeteren. 

De aanleg en invulling van deze ruimtes zal in  
samenspraak met de bewoners van de wijk  
worden bepaald.

inspiratiebeelden 

plan voor waterbuffering rond de Akkerbeek De Akkerbeek vandaag
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80% minder CO2 tegen 2050

Streven naar een CO2-arme wijk door de uitstoot 
met 20% te verminderen tegen 2020 en met 80% 
tegen 2050. Dat is ambitieus, maar haalbaar. Als 
we hier samen met de hele wijk onze schouders 
onder zetten, dan kunnen we dit waarmaken.

Bewust omgaan met energie

Zuinig omgaan met energie gaat niet enkel over 
onze huizen beter isoleren, zonnepanelen plaat-
sen of regenwater gebruiken om onze was te 
doen. Het gaat misschien vooral over bewust  
omgaan met energie. 

De lichten doven als je niet in de kamer bent, 
de deuren en ramen sluiten als de verwarming 
aanstaat, met collega’s carpoolen naar het werk, 
wat vaker de fiets nemen in plaats van de auto, … 
Kleine veranderingen in je dagelijkse leven  
kunnen al een groot verschil maken!

We gaan de uitdaging aan!

Om te weten of onze acties en inspanningen 
vruchten afwerpen, moeten we eerst weten 
hoe het vandaag zit met ons energieverbruik.  
Daarom wordt midden 2017 een nulmeting  
uitgevoerd waarbij het huidige energieverbruik  
in Cauterhoek in kaart wordt gebracht. 

Daarna gaan we concreet aan de slag. Samen 
met de bewoners denken we na over hoe we 
zuiniger met energie kunnen omspringen, welke 
duurzame investeringen we kunnen doen, en 
hoe we elkaar hierbij kunnen helpen … Dit  
leggen we dan vast in een convenant, een  
afspraak die we samen met alle bewoners maken 
om samen aan te werken.

Op geregelde momenten wordt er opnieuw een 
meting uitgevoerd zodat we kunnen kijken of het 
de goede kant op gaat met onze ambities. Indien 
nodig steken we de koppen opnieuw bij elkaar 
om bijkomende acties te bepalen. 

Gratis advies en begeleiding

Wil je weten hoe jij thuis zuiniger kan 
omspringen met energie? Of wil je graag 
je dak isoleren of zonnepanelen plaatsen, 
maar heb je geen idee waar te beginnen? 
Of wil je meer info over beschikbare 
premies of groepsaankopen?

Dan helpen wij je graag op weg! Je kan bij 
ons steeds terecht voor gratis onafhankelijk 
advies en begeleiding.

1.691.483
kWh

3835
kWh

gemiddelde per  
woning Cauterhoek

3500
kWh

gemiddelde per  
Vlaams gezin

(2 ouders en 1 kind)

totaal jaarverbruik 
van de 15 straten 

in Cauterhoek

Verbruik Elektriciteit
cijfers 2015

12.519
kWh

5.834.972,77
kWh

13.231
kWh

gemiddelde per  
woning Cauterhoek

gemiddelde per  
Vlaams gezin

(2 ouders en 1 kind)

totaal jaarverbruik 
van de 15 straten 

in Cauterhoek

Verbruik Aardgas
cijfers 2015

midden 2017 
nulmeting

najaar 2017 
opstellen

convenant

2017 - midden 2018 
uitvoeren acties

midden 2018 
eerste meting

verdere acties
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Minder verplaatsingen met de auto

Autoverkeer is één van de belangrijkste bron-
nen van de totale CO2-uitstoot van Kruibeke. 
Om onze CO2-uitstoot te verminderen, moeten 
we dus ook onze mobiliteit durven veranderen. 
Minder kilometers met de wagen rijden, dat is  
de uitdaging.

Neem eens wat vaker de fiets

We moeten in Vlaanderen met z’n allen vaker de 
fiets nemen. Voor korte afstanden naar bijvoor-
beeld de school, de bakker of het gemeentehuis 
is de fiets een perfect duurzaam én gezond  
alternatief. Vaak ben je zelfs sneller omdat je 
geen parkeerplaats moet zoeken én tot voor  
de deur kan rijden.

Voor langere verplaatsingen, zoals woon-werk-
verkeer, kan een elektrische fiets een goed  
alternatief zijn voor de wagen.

Vlotte verbindingen voor fietsers  
en voetgangers

 Doorheen de wijk liggen vandaag al heel wat 
snelle verbindingen voor fietsers en  
voetgangers. Maar er is nog ruimte  
voor verbetering. Daar denken we graag  
samen met de bewoners over na.

Deel een auto

Als je ’s morgens om je heen kijkt, valt het op 
hoeveel mensen er alleen in een auto zitten op 
weg naar het werk. Door te carpoolen en samen 
naar het werk te rijden, verbruiken we niet alleen 
minder brandstof (en vermindert dus onze CO2-
uitstoot). Het is ook goedkoper én heeft een 
positief effect op de files!

En wanneer je slechts sporadisch een tweede 
wagen nodig hebt, kan autodelen een oplossing 
bieden. Zo kan je een auto gebruiken op het 
moment dat het nodig is, zonder de hoge kosten 
(aankoop, verzekering, taksen, …) van een twee-
de wagen.

96%

2,6%
0,8%

0,5%
rijden

(productief gebruik)

een auto staat 
gemiddeld

geparkeerd

parkeerplaats
zoeken

filerijden
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Situering

Het nieuwbouwproject wordt gebouwd  
tussen de Lodewijk Dosfelstraat, de Amedee 
Verbruggenstraat en de Camille Huysmanstraat. 

Waar de gebouwen exact komen te staan, is  
nog niet bepaald. Voorlopig liggen er een aantal 
mogelijke opties op tafel. De beslissing over  
de inplanting wordt op korte termijn genomen.

• Het project bestaat uit 60 sociale huur- 
appartementen verdeeld over drie  
gebouwen met 3 of 4 bouwlagen. 

• De gebouwen staan rond een groot groen 
plein zodat de bewoners kunnen genieten  
van de mooie groene omgeving.

• De parkeerplaatsen zijn geclusterd aan  
de rand van het project en er worden ook  
voldoende fietsenstallingen voorzien op  
het terrein.

Het project wordt gerealiseerd door GMH, 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

inplanting optie 1 inplanting optie 2 inplanting optie 3

Energiezuinig

Het nieuwbouwproject wordt gerealiseerd  
volgens een laag E-peil. Zo zullen de woningen 
weinig energie verbruiken voor verwarming,  
ventilatiekoeling en warm water. 
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De appartementen

• De appartementen beschikken over  
twee slaapkamers. 

• Alle appartementen beschikken over  
een terras.

• Alle appartementen worden bediend  
met een lift en zijn dus ook geschikt voor  
ouderen of mindervaliden.

• Een aantal appartementen is specifiek  
voorzien op maat van mindervaliden.

Doelgroep

Het project richt zich op verschillende 
doelgroepen:

• Bewoners van een sociale huurwoning  
in Cauterhoek die de wens hebben om  
compacter te gaan wonen (bv. omdat  
hun kinderen het huis uit zijn, omdat ze  
een dagje ouder worden, …). Het  
nieuwbouwproject biedt hen de kans  
om in hun vertrouwde omgeving te  
blijven wonen zonder de nadelen van  
een te groot geworden woning.

• Mindervaliden die op zoek zijn naar een  
woning op maat.

• 65-plussers die op zoek zijn naar een woning 
in het groen nabij het centrum van Kruibeke.

• Alleenstaanden, kleine gezinnen, …

referentiebeeld sociale woningen

grondplannen typeappartementen

Timing

Het project wordt in verschillende fases gereali-
seerd. In de eerste fase worden 30 appartementen 
gebouwd. Hiervan worden 4 appartementen voor-
behouden voor 65-plussers en 6 appartementen 
voor mindervaliden.

De start van de bouw van de eerste 30 apparte-
menten is gepland in de loop van 2018.

Wenst u meer info of heeft u interesse  
om een woning te huren?

Dan bent u steeds welkom bij GMH voor 
meer informatie. Of vul een postkaartje in 
en deponeer het in onze brievenbus, dan 

houden wij u op de hoogte!
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Samen met u!

Van Cauterhoek een duurzamere wijk maken, dat kunnen  
we niet alleen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Het is 
met andere woorden de bedoeling dat we samen met de  
inwoners van de wijk aan de slag gaan. 

We zijn dan ook op zoek naar gemotiveerde buurtbewoners 
die samen met ons willen nadenken over een duurzamer 
Cauterhoek.  Die samen met ons willen denken, dromen en 
plannen over water, groen, mobiliteit, sociale cohesie, ….  
Die als ambassadeur van het project mee de hele wijk  
enthousiast krijgen, die hun buren en kennissen mee op  
de kar trekken.

februari 2017 
officiële start project  

met partners

april 2017 
startmoment voor  

bewoners van de wijk

april 2018 
evaluatie doelstellingen 

met de wijk

oktober 2017 
afsluiten convenant 

met de wijk

Dit is nog maar de start

Het project start vandaag, maar het blijft natuurlijk niet bij dit 
ene infomoment. U mag van ons de komende maanden nog 
veel meer verwachten. 

Zo wordt er bijvoorbeeld op maandag 8 mei een interessante 
lezing georganiseerd waar Erik Rombaut, bioloog en pro-
fessor aan de KULeuven, meer zal vertellen over hoe we de 
voetafdruk van steden kunnen verminderen en hoe we sociale 
diversiteit en biodiversiteit kunnen bevorderen.

Wil u op de hoogte blijven van het project?  Of wil u graag 
actief meewerken aan één of meerdere thema’s? Of heeft  
u een suggestie of idee voor uw wijk?

Vul een postkaartje in en deponeer het in onze brievenbus, 
dan houden wij u op de hoogte!

in samenwerking en met 
de financiële steun van de  
provincie Oost-Vlaanderen.

Cauterhoek,  
Buurt voor het Leven  
is een initatief van:




