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Architectuurstudenten van de
ULB hebben samen met de vzw 't
Eilandje vier modules gefabri-
ceerd die in een leegstaand pand
opgebouwd kunnen worden als
onderkomen voor daklozen. Het
project werd ‘Home for less’ ge-
doopt en moet het daklozenpro-
bleem in Brussel aanpakken.

“Brussel telt veel leegstand én
veel daklozen. Die twee proble-
men samenbrengen tot een oplos-
sing was dus het doel met deze
modules”, vertelt architectuurpro-
fessor Denis Delpire. “De studen-
ten hebben twee soorten ontwor-
pen. Eentje is een doos die op zich-
zelf staat. De andere maakt mee
gebruik van de muren van de om-
geving. Het voordeel van die eer-
ste is dat de warmte veel makkelij-
ker bijgehouden kan worden. Het
nadeel is dan weer dat zo'n module
niet overal in past.”

Elf jaar dakloos

Afgelopen weekend werden de
modules getest door een twintigtal
architectuurstudenten van de
ULB. Michel Dewulf kwam hen
voor de start van het experiment
nog wat tips geven. Michel was elf
jaar dakloos en leeft sinds vijf
maanden in een appartement.

 “Dit is een prachtig project en ik
ben dan ook enthousiast om wat
tips te geven. Zo kunnen sommige
modules wat aanpassingen gebrui-
ken wat de ruimte betreft. Maar
het belangrijkste is dat een daklo-
ze in zo'n module begeleid wordt.”

“Als je een eigen woonst hebt,
loert de eenzaamheid om de hoek.
Bovendien zijn daklozen niet ver-
trouwd met het fenomeen huis-
houden. De vaat doen of de ruimte
proper houden is zeker in het be-
gin een hele opgave. Ondersteu-
ning is dus enorm belangrijk.”

Geen kou gehad

Derdejaarsstudente Katia Mot
(20) was dit weekend een van de
moedigen die zich te slapen legde
in een van de modules, en dat in
een temperatuur van min vijf.

“We hadden toch allemaal wat

schrik door de koude”, vertelt ze.
“Er was hier geen verwarming,
dus hebben we allemaal een dikke
slaapzak en veel truien meegeno-
men. Maar door de koude konden
we bijvoorbeeld goed nagaan of de
isolatie goed zit. Wel: niemand
heeft het 's nachts koud gehad.

Wie niet op een matras sliep, had
wel wat last van de rug, maar al bij
al waren er geen klachten.”

Het project ‘Home for less’ zal de
bevindingen nu vertalen naar nog
betere modules en wil er tegen
september minstens twee in Brus-
sel geplaatst hebben.

Ex-dakloze geeft bijkomende tips bij test door studenten ULB 

Tijdelijke modules voor daklozen
trotseren met gemak vrieskou
Afgelopen weekend hebben een 
twintigtal studenten architec-
tuur van de ULB overnacht in 
vier constructies die in de toe-
komst een oplossing moeten 
bieden voor het daklozenpro-
bleem in Brussel. Hun bevin-
dingen zullen ze nu gebruiken 
om de modules te verbeteren.

BRUSSEL 

W Michel Dewulf was zelf elf jaar dakloos. Hij gaf nog enkele tips mee.
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“Door de koude konden 
we goed nagaan of de 
isolatie goed zit”

W De studenten kregen nog een avondmaal en een bespreking.
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en de federale regering om een
consensus te vinden tussen de
leefbaarheid en gezondheid van
de omwonenden, het milieu en de
economische belangen van de
luchthaven.”

Procedure deze week van start

De gemeente Zemst sluit zich als
tussenkomende partij aan bij de-
ze procedure tegen de Staat. De
dagvaarding is intussen betekend
en de procedure wordt ingeleid
op 2 maart.  (ddl)

en naar de luchthaven met zich
meebrengt. 
“Momenteel gaat 85 procent van
het vliegverkeer van de luchtha-
ven Brussel-Nationaal over
Vlaams-Brabant”, zegt de Zemst-
se burgemeester Bart Coopman
(CD&V). “Hiermee is het even-
wicht compleet zoek en draagt
Vlaams-Brabant een veel te groot
deel van de lasten van het vlieg-
verkeer. De Brusselse geluidsnor-
men mogen een eerlijke verdeling
niet in de weg staan. Het is de op-
dracht van de bevoegde minister

De verschillende partijen willen
een evenwichtigere verdeling tus-
sen de stad Brussel en de rest van
Vlaams-Brabant van de geluids-
hinder die het vliegverkeer van

Het gemeentebestuur van 
Zemst schaart zich achter de 
procedure rond het vliegver-
keer die de provincie Vlaams-
Brabant en elf Vlaams-Bra-
bantse gemeenten hebben op-
gestart tegen de Belgische 
Staat.

ZEMST 

Zemst sluit zich aan bij procedure rond geluidshinder bij vliegverkeer
BART COOPMAN
BURGEMEESTER ZEMST

“Het evenwicht is 
compleet zoek, de 
minister moet een 
consensus vinden tussen 
de leefbaarheid en de 
economische belangen”


