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DE STAD IS  
GESTAPELD

De gestapelde stad in 97 woningen: met PROJECT HOOST

zet de gemeente Knokke-Heist zich op de landkaart van de 

internationale spektakelarchitectuur. Het ontwerp is van het 

Franse, gerenommeerde architectenbureau Jakob + MacFarlane, 

het Belgische bureau B2Ai bouwt het. Jonas Vanhauter, 

ontwikkelaar bij CAAAP,  geeft tekst en uitleg.

D
e ‘place m’as-tu vu’ in Knokke kent iedereen. 

De ‘tour m’as-tu vu’ schrijft deelgemeente 

Heist nu met graagte op háár conto. Ooit was 

het Maes- en Boereboomplein een parkeer-

plaats met een wekelijkse markt. Dat verandert.DD
Vanaf 2022 start de bouw van Hoost, een ambitieus 

DD
woonproject: een gestapelde stad in 97 woningen.

Het plein wordt helemaal aangepakt. De ruimte rond het nieuwe

gebouw krijgt een make-over: behalve de markt komen er ook eve-

nementen, sport en spel, maar je kan er ook gewoon even uitrusten. 

Het omliggende plein krijgt voorts nog twee panden voor winkels of

een gemeenschapsfunctie. 

Op de eerste drie verdiepingen voorziet het hoofdgebouw Hoost 

zo’n 5000 m2 voor publieke functies met onder andere een biblio- en 

spelotheek, het politiecommissariaat, een nieuwe gemeenteraads-

zaal en een polyvalente eventruimte. De volgende elf verdiepingen 

worden ingevuld met woonfuncties: meer dan 10.000 vierkante me-

ter met een-, twee-, drie- of vierslaapkamerappartementen. 

HOOST IN HEIST

“Het project Hoost is een invulling van de strategische visie van Heist 

voor de herinrichting van het Maes- en Boereboomplein”, legt Jonas 

Vanhauter, ontwikkelaar bij CAAAP, uit. “Er werd een ontwerpwed-

strijd uitgeschreven voor een zogenaamd community house. Ook 

de aanbesteding gebeurde in de vorm van een wedstrijd, die CAAAP 

won. Begin 2019 hebben we samen met AGSO Knokke-Heist, het 

autonome gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf, het voorproject 

opgestart. Vandaag is dat afgesloten en loopt de voorverkoop.” 

“Het is belangrijk om te vermelden dat het project zich in de deelge-

meente situeert en niet in het centrum van Knokke of het klassiekere

‘t Zoute”, benadrukt Vanhauter. “Het is de beslissing van de gemeen-

te om toparchitectuur in huis te halen. Daarin past bijvoorbeeld ook

het project de Heldentoren van het architectenbureau Neutelings & 

Riedijk. Met Hoost kozen wij nu voor een meer uitgesproken vorm-

g ggeving.”

ALLE WOONVORMEN IN ÉÉN GEBOUW

Een expressief ontwerp, dat is wel het minste dat je kan zeggen. Hoost 

is een concept, waarbij de verschillende woonvormen die je in een 

stad terugvindt, in één en hetzelfde gebouw worden gestapeld. Jonas 

Vanhauter: “We hebben klassieke appartementen met terrassen, maar 

ook echte ‘huisjes met tuintjes’ en penthouses. Om de verschillende 

entiteiten hun eigen identiteit te geven, kregen ze felle kleuren. Zo 

wordt de stapeling ook visueel weergegeven.”

Hoost heeft 97 appartementen. Zestien worden onder het concept 

‘betaalbaar wonen’ in de markt gezet. “Omdat de prijzen onder druk 

staan als gevolg van mensen die voor hun tweede verblijf aan zee veel 

geld willen neertellen, riep de gemeente Heist het idee van betaalbaar 
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Het project Hoost in Heist. De felle kleuren geven de identiteit van de verschillende woonentiteiten aan.

wonen in het leven”, licht Vanhauter toe. “Zo kan de lokale bevolking 

een woning in Hoost aankopen tegen een verminderde prijs.” 

Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. “De koper 

moet een link hebben met Knokke – er wonen, er werken,... En 

er is ook een inkomensplafond.” 40  procent van de 97 apparte-

menten is al aan de man gebracht. “Het doelpubliek zijn niet al-

leen de investeerders, al zien we wel dat er mensen een wo-

ning kopen om te verhuren. Door de vele investeringen in Heist 

is er op termijn nog een meerwaarde mogelijk. Het is mooi om

te zien dat mensen in die opwaardering van Heist geloven.”

De wooneenheden hebben een oppervlakte van 70 tot 240 m2. In-

clusief alle luxe, maar een gasfornuis in de keuken staat niet op het 

lijstje. Een kwestie van duurzaamheid, geeft Vanhauter aan. “Het ver-

warmen en koelen van de appartementen in de zomer gebeurt door 

geothermie. Aan de hand van diepteboringen wordt de aardwarmte 

gebruikt voor verwarming en koeling.”^

https://hoostknokkeheist.be

ONTDEK DE ARCHITECT

JAKOB+MACFARLANE is een in Parijs gevestigd multidisciplinair 

bureau voor architectuur, stedenbouw en design. Dominique 

Jakob studeerde af aan de Ecole d’Architecture Paris-Villemin 

(1991) en heeft een diploma kunstgeschiedenis (Université Paris I). 

Samen met Brendan MacFarlane richtte ze in 1998 het agentschap 

Jakob + MacFarlane op. Brendan MacFarlane, geboren in Nieuw-

Zeeland, studeerde in 1984 af aan het Southern California 

Institute of Architecture in Los Angeles (Sci-Arc), en heeft een 

masterdiploma van de Harvard Graduate School of Architecture 

Boston (1990).

Jakob + MacFarlane Architects is een experimenteel architectuur-

laboratorium in ecologische transitie en digitale cultuur. Het 

bureau doet onderzoek naar de techniciteit en materialiteit van elk 

project, en verankert die in hun temporele relatie tot de locatie.

www.jakobmacfarlane.com
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