De Begijnhofvilla

Dichter bij elkaar gaan wonen
Op dinsdag 19 april werd in Brussel de eerste klimaattop van de
Vlaamse Regering georganiseerd. Verschillende sprekers legden er
de nadruk op dat de Vlaamse broeikasgasuitstoot ook in relatie
staat tot stedenbouw, tot onze ruimtelijke ordening of beter de
ruimtelijke wanorde en bodemverspilling. Om de
verkavelingswoede in Vlaanderen halt toe te roepen moet volgens
professor Leo Van Broeck van de KULeuven radicaal worden
gekozen voor verdichting. Dit is reeds jaren duidelijk dat op een of
andere wijze het verder verkavelen moet worden gestopt. Er moet
dringend worden gekozen voor nieuwe bebouwingwijzen met een
hogere densiteit. In De Standaard van het weekend van 23 & 24
april wordt juist het tegenovergestelde gepromoot, een artikel met
als titel “Een begijnhofvilla met alle moderne snufjes”.

Voor alle duidelijkheid, het is geen redactionele bijdrage van de krant
maar een twee pagina grote advertentie van het bedrijf Vlassak-Verhulst

uit ‘s Gravenwezel. Dit verdrijf heeft in de loop der jaren ingespeeld op de
markt van de grote vrijstaande villa en volgens hun zeggen is de firma
“trendzetter” in het historiserend bouwen. Na Provençaalse villa’s en
Engelse cottages, kwamen er andere modegrillen zoals pastoriewoningen
en villa’s in Amerikaanse Virginiastijl. Dit allemaal op Vlaamse bodem!.
Na alle soorten stijlen wordt een nieuw type gelanceerd “de
begijnhofvilla”. Volgens het bedrijf wordt de klasse van een luxevilla
gecombineerd met de charme van een begijnhof, een perfecte illustratie
van historiserend bouwen. Het woord “reïncarnatie” wordt zelfs
aangewend, een oude bouwstijl in een moderne villa.
Voor het project in Schilde wordt verwezen naar de details van het Brugse
begijnhof Ten Wijngaerde, een site die op de UNESCO-lijst staat, dus
werelderfgoed. Met enige trots wordt aangeven dat het niet gaat “om een
bouwstijl uit het buitenland geïmporteerd, maar uit ons ver verleden”.
In bijlage de tekst van het artikel. Wat voor een onzin, een begijnhof is
een stedelijke configuratie en heeft niets te maken met een bouwterrein
met sparren in Schilde. Ook begrippen als co-housing en werelderfgoed
worden ingezet om het project aan te prijzen.
Het project is juist het tegenovergestelde van een zinnig ruimtegebruik.
Verkwisting van bouwgrond duurt verder en wordt ingepakt door te
verwijzen naar ons werelderfgoed, de stedelijke begijnhoven. Het is bijna
pervers!
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