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Abstract

Deze paper bespreekt enkele frappante evoluties in de morfologie van woonomgevingen in 

Vlaanderen. Deze trends gelden als hypotheses om verder onderzoek naar de morfologie 

van woonomgevingen in Vlaanderen te richten. Dichtheid wordt daarbij als eerste ruwe 

indicator gehanteerd om woonomgevingen te karakteriseren. 

 

Eenduidige cijfers over dichtheid of kavelgroottes zijn op heden niet voorhanden. Hier ligt 

alvast een eerste uitdaging voor bijkomend onderzoek. 

 

Zowel in het stedelijke als het buitengebied zijn er recente woonontwikkelingen aan te 

duiden die wijzen op verdichtingstendensen. Denken we maar de toename van 

appartementstypes in de recente woonproductie en het verschijnen van stedelijke 

hoogbouwprojecten. Het stedelijke woonmilieu ondergaat ook kwalitatieve transformaties, 

met name door de toename van aankoop en renovatie van woningen. 

 

Ook de suburbane verkaveling in rand- en buitenstedelijke omgevingen is aan 

veranderingen onderhevig die wijzen op tendensen van verdichting. Samen met de trend 

naar een toename van appartementen transformeert dit het nederzettingspatroon in het 

buitengebied. De blijvende aantrekkingskracht van het buitenstedelijk woonmilieu werkt 

evenwel ook nog steeds fenomenen van verdunning en verspreiding in de hand. 

 

Tot slot wordt kort verwezen naar de specifieke uitdagingen die specifieke niches op de 

woningmarkt met zich meebrengen. 
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1  Inleiding 

Als grootste gebruiker van de bebouwde ruimte in Vlaanderen1 is het wonen een structurele 

component in de Vlaamse nederzettingsstructuur. Ontwikkelingen op de woningmarkt 

hebben dan ook een grote impact op deze nederzettingsstructuur en stellen het ruimtelijke 

beleid voor talrijke uitdagingen. 

 

In de loop van 2007 werd een verkennende scan uitgevoerd naar recente evoluties in de 

ontwikkeling van het wonen.2 Tentatief werden een aantal in het oog springende evoluties 

in verband gebracht met trends die in recente data over wonen in Vlaanderen naar voor 

komen. Deze evoluties pretenderen geenszins representatief te zijn voor de totale 

woonontwikkelingen in Vlaanderen. Ze zoomen eerder in op een aantal frappante 

fenomenen die wijzen op veranderingen in de productiewijze en ruimtelijke 

verschijningsvorm van het wonen. Ze worden slechts gehanteerd als een eerste hypothese 

voor te onderzoeken trends in de morfologie van het woningaanbod in Vlaanderen.3 

 

Met deze methodologische beperkingen in het achterhoofd, grijpen we deze hypotheses aan 

als eerste opstap naar een –gekleurde doch onderbouwde- reflectie op de uitdagingen voor 

het ruimtelijk beleid wat betreft de nederzettingstructuur van het wonen. Deze reflectie 

dient dan ook vooral gelezen te worden als discussietekst, eerder dan als een finale 

oplijsting van voor het ruimtelijke beleid relevante fenomenen. 

                                                             
1 2007: bebouwde oppervlakte Vlaams Gewest 3.493,68 km2 waarvan 1.512,39 km2 ‘woongebied’. Bron: 

Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en FOD Financiën (Kadaster). Berekeningen Algemene 

Directie Statistiek van de FOD Economie volgens de definities van OESO/Eurostat. ‘Bodemgebruik. Gegevens per 

gewest van 1834 en van 1980 tot 2006’ zoals beschikbaar op http://www.statbel.fgov.be/figures/d130_nl.asp 

dd. 17/06/2008. 
2 Michael Ryckewaert, Methodiek, trends in de architectuur en de nederzettingspatronen van het wonen, 

screening en selectie van onderzoeksgebieden, Onderzoeksnota SRW - 2.A.II. Kwalitatieve analyse van het 

woningbestand (OSA: Leuven, 2008). 
3 Kwantitatieve gegevens over het wonen in Vlaanderen en kwalitatieve analyses van de woningvraag worden 

onderzocht in de andere onderzoeksluiken van het Team Wonen van het SRW. 
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2  Migratie, re-urbanisatie, suburbanisatie en dichtheid 

2.1 Dichtheid 

Als het gaat om het in kaart brengen van ruimtelijke patronen van het wonen is dichtheid 

een traditionele parameter. Het spreidingspatroon van woningen, en de evoluties daarin 

kunnen er op een rudimentaire manier mee gevat worden. Het terugbrengen van aantal en 

spreiding van woningen naar een oppervlakte eenheid is een ruwe indicator om 

woonomgevingen te karakteriseren. Dichtheid -of gelijkaardige begrippen als FAR (Floor 

Area Ratio), vloer-terreinindexen en dergelijke meer gelden als 'planologisch kengetallen' 

die in diverse ruimtelijke ordeningspraktijken werden en worden gehanteerd. 

 

Zonder uit te wijden over de verschillende manieren om woondichtheid te duiden of 

definiëren,4 organiseren we deze quickscan naar veranderingen in de ruimtelijke 

verschijningsvormen van het wonen op basis van patronen van dichtheid en spreiding, 

waarbij we een onderscheid maken tussen stedelijke en buitenstedelijke fenomenen. 

Kwaliteit duikt hier en daar als bijkomende parameter op. Zoals elders meer in detail 

uiteengezet, laten deze twee dimensies toe om de basisdoelstellingen van het woonbeleid 

en het RO-beleid voor het wonen te vatten.5 

 

In beide beleidsdomeinen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Waar dit in het 

woonbeleid vorm krijgt door het garanderen van het recht van iedereen op een 

kwalitatieve, betaalbare en aangepaste woning,6 spits het RO-beleid zich toe op duurzaam 

ruimtegebruik. In het RSV werd dit voor wat het wonen betreft ondermeer vertaald naar de 

gekende streefcijfers voor woondichtheid van 25 wo/ha in stedelijk gebied en 15 wo/ha in 

de kernen van het buitengebied en het nastreven van een 60/40 verhouding tussen stedelijk 

en buitengebied voor wat betreft het bijkomend woningaanbod.7 Efficiënt en spaarzaam 

ruimtegebruik heeft enerzijds tot doel de open ruimte te vrijwaren. Anderzijds vergroot het 

draagvlak voor voorzieningen en laat het een efficiëntere organisatie van de mobiliteit toe 

(om maar enkele erg voor de hand liggende dimensies van de koppeling tussen dichtheid en 

duurzaam ruimtegebruik aan te halen). 

 

2.2 Re- en suburbanisatie als gelaagde fenomenen 

De spreiding van het wonen is uiteraard verbonden met migratiepatronen. De gegevens in 

de stadsmonografieën8 wezen uit dat na een periode van duidelijke stadsvlucht, de stad 

opnieuw een aantrekking uitoefent op bewoners. Recent onderzoek over migraties9 toont 

echter aan dat na een terugloop van de suburbanisatie, deze opnieuw toeneemt. Steden 

blijven wel aantrekkelijk, en door een instroom van buiten Vlaanderen blijft de stedelijke 

bevolking wel groeien. Terwijl het wonen in de stad misschien weer wat in de lift zit, blijft 

de bebouwde oppervlakte echter stijgen. Het grootste deel van deze stijging komt voor 

                                                             
4 Zie daarvoor ondermeer Jan Schreurs, André Loeckx, Marc Martens, Danny Neyens, Bruno Notteboom, Annabel 

Cock en Terenja Vandijk, Onderzoek naar het omgaan met richtdichtheden, Onderzoeksrapport (Leuven: ASRO 

KULeuven / Werkplaats voor architectuur, 1998) 
5 Ryckewaert, Methodiek, trends in de architectuur en de nederzettingspatronen van het wonen, screening en 

selectie van onderzoeksgebieden. 
6 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, Belgisch Staatsblad 19 augustus 1997, officieuze 

coördinatie tot en met de decreetswijziging van 15 december 2006 zoals raadpleegbaar op 

http://www.bouwenenwonen.be/bouwenenwonen-topics-regelgeving-wonen-vlaamse_wooncode.html, 2 februari 

2008. 
7 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Integrale versie (Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998) 
8 Hieruit bleek een gestage groei van de bevolking in de 13 centrum steden; in het jaar 2000 vertoonden de 13 

centrumsteden samen een (licht) positief migratiesaldo van 0,10 per 1000 inwoners. Zie bijvoorbeeld 

stadsmonografie Leuven 2003 (Brussel: Project Stedenbeleid. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003), 

p. 30. 
9 Brecht Vandekerckhove en Wim Moortgat, "Ruimtelije analyse van de migratie in en naar Vlaanderen," Ruimte 
en planning 27, 4 (2007): 6-17. 
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rekening van het wonen.10 Het woonareaal breidt uit zowel in stedelijk als in buitengebied.11 

De suburbanisatie is dus nog niet aan zijn einde gekomen. Blijkbaar blijven beide 

bewegingen –een terugkeer naar de stad en een verdere uitwaaiering van het wonen- als 

gelaagde fenomenen aanwezig zodat er van een eenduidige trend geen sprake is. 

 

2.3 Cijfers over dichtheid en kavelgroottes 

Vertaalt het feit dat de stad opnieuw aan bewoners wint zich ook in een verhoging van de 

dichtheid? Leidt de toename van de huishoudens in het buitengebied tot verdichting van 

landelijke kernen? Cijfermatig is het moeilijk om eenduidige uitspraken te doen over 

verdichting zoals Loeckx en De Meulder stellen.12 Zo neemt de perceelsgrootte van 

bouwgronden nog steeds toe.13 Sinds 1985 is de gemiddelde perceelsgrootte voor hoeven 

en woningen en die voor appartementen met 20% toegenomen.14 Nochtans vertraagt sinds 

2000 de jaarlijkse aangroei van de bebouwde oppervlakte voor wonen stelselmatig en dit 

terwijl de cijfers voor de bouwvergunningen (begonnen nieuwbouwwoningen) een toename 

van het aantal nieuwbouwwoningen over die periode laten zien (tabellen 2 en 3). De 

spectaculaire groei van het aantal begonnen woningen komt vooral voor rekening van een 

toenemend aantal wooneenheden in meergezinswoningbouw (appartementen, studio’s, 

flats, …). 

 

De perceelsgrootte van verkochte bouwgronden is evenwel geen eenduidige indicator voor 

het ruimtegebruik voor het wonen. Met het oog op prognoses voor toekomstige 

ruimtebehoefte voor het wonen, als doorvertaling van de woonbehoefte, is het nuttiger te 

weten hoeveel ruimte er nodig is per wooneenheid, wat we zouden kunnen omschrijven als 

een theoretische kavelgrootte per wooneenheid. Echter, bij gebrek aan data die het aantal 

en de situering van woningen bevat is deze indicator niet eenduidig te bepalen voor het 

bestaande woningbestand. 

 

Een benadering kan gegeven worden op basis van de huishoudens. Volgens deze 

benadering neemt deze kavelgrootte per bijgekomen gezin af tussen 2000 en 2006, van 975 

tot 753 m2 (zie tabel 2 en grafiek 2). De toename van het aantal gezinnen versnelt in de 

bewuste periode, en dit terwijl de toename van het residentiële ruimtegebruik vertraagt 

(grafiek 1). Toch blijft in absolute cijfers zoals reeds aangestipt het bodemgebruik voor 

wonen toenemen, en ook de gemiddelde ‘grondinname’ voor wonen per huishouden -de 

gemiddelde residentiële ‘voetafdruk’ van Vlaamse huishoudens- blijft nog licht stijgen, van 

579 tot 593 m2 (tabel 1). 

 

Een tweede benadering bestaat er in om de trends te bekijken die zich voordoen in de 

recente woningbouwproductie op basis van de statistiek van de bouwvergunningen. Dit 

heeft echter belangrijke beperkingen. Zo moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 

                                                             
10 Toename ‘woongebied’: 2006: +18,26 km2 tegenover totale toename ‘bebouwde gronden en terreinen 2006: 

+29.31 km2. Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en FOD Financiën (Kadaster). 

Berekeningen Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie volgens de definities van OESO/Eurostat. 
‘Bodemgebruik. Gegevens per gewest van 1834 en van 1980 tot 2006’ zoals beschikbaar op 
http://www.statbel.fgov.be/figures/d130_nl.asp dd. 17/06/2008. 
11 VRIND 2006. Vlaamse regionale indicatoren (Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2007) p. 326, 

Tabel 10.5. 
12 André Loeckx en Bruno De Meulder, "Wonen op zoek naar stedelijkheid, dichtheid en duurzaamheid. Debatten, 

realiteiten, perspectieven," in de eeuw van de stad. over stadsrepublieken en rastersteden. voorstudies, 

(Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Adminstratie binnenlandse aangelegenheden, 2003), 273-304 
13 Maar dit is nog geen indicator voor ‘verdunning’ aangezien percelen na verkoop nog opgesplitst kunnen 

worden of er gebouwen met meerdere wooneenheden kunnen opgetrokken worden. 
14 VRIND 2006. Vlaamse regionale indicatoren, p. 326 ‘De gemiddelde grootte van percelen met residentiële 

gebouwen is de voorbije twintig jaar toegenomen, zowel in het stedelijk als in het buitengebied. Bij percelen 

met huizen en hoeven is deze groei iets groter dan voor percelen met appartementen. De percelen met huizen 

en hoeven zijn in alle RSV-gebieden ongeveer een vijfde groter geworden.’ Tabel 10.6 p. 327. 
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de aangevraagde vergunningen en de werkelijk begonnen woningen. Er moet ook rekening 

gehouden worden met renovaties, sloop en bestemmingswijzigingen die allemaal hun 

impact hebben op het ruimtegebruik voor het wonen. Zo kunnen renovaties leidden tot het 

opdelen van bestaande woningen in meerdere wooneenheden. 

 

Gegeven deze beperkingen, kan het toch nuttig zijn na te gaan welke trends naar 

kavelgroottes aan te stippen zijn in de recente nieuwbouwproductie van woningen in het 

Vlaams Gewest. Gedetailleerde maandelijkse statistieken worden bijgehouden en ter 

beschikking gesteld met betrekking tot begonnen nieuwbouw woongebouwen (dit op basis 

van rapportering door de provinciale afdelingen van het Agentschap R-O Vlaanderen en/of 

de gemeenten). Daarbij moeten kanttekeningen geplaatst worden bij de absolute cijfers die 

hieruit naar voor komen. Zo worden bijvoorbeeld grote verbouwingen tot de 

nieuwbouwstatistiek gerekend. Het gaat hier dan ook vooral om de trends die uit de cijfers 

spreken. 

 

Per begonnen nieuwbouw woongebouw wordt de ‘oppervlakte van het perceel’ bijgehouden, 

alsook het ‘aantal woningen in de begonnen woongebouwen’ en ‘het aantal begonnen 

woongebouwen met één woning’. Beide laatste cijfers laten toe het aantal ‘appartementen’, 

(of juister het aantal wooneenheden in woongebouwen met meer dan één woning), te 

bepalen (tabel 3). Op basis van de ‘oppervlakte van het perceel’, het totaal aantal 

woongebouwen en het totaal aantal woningen, kan een gemiddelde kavelgrootte per 

wooneenheid bepaald worden (tabel 4).15 De gemiddelde kavelgrootte per wooneenheid 

neemt af van 752 tot 528 m2 tussen 2000 en 2007, waarbij de trend van stijgend naar 

dalend gaat vanaf 2002 (grafiek 2). Vanaf 2002 neemt de productie van ‘appartementen’ 

ongeveer een even groot aandeel in als deze van de ééngezinswoningen in de totale 

nieuwbouwproductie, een aandeel dat daarna nog toeneemt (grafiek 3). De afname van de 

gemiddelde kavelgrootte is dus wellicht in hoofdzaak toe te schrijven aan dit toenemende 

aandeel appartementen. 

 

Hoewel de eerste en de tweede benadering totaal andere fenomenen in beeld brengen, is 

het nuttig om trends in beide naast elkaar te plaatsen. Zo valt het op dat vanaf 2002 er 

jaarlijks veel meer wooneenheden nieuw gebouwd worden dan dat er huishoudens bijkomen 

(grafiek 4). Hoewel hier geen cijfers met betrekking tot bestemmingswijziging, sloop, 

opdeling of samenvoeging in beschouwing genomen worden, lijkt het aannemelijk dat dit 

hoger bouwritme niet gecompenseerd is door (massale) sloop van woningen en/of 

bestemmingswijziging van woongebouwen naar andere bestemmingen (vergelijk grafiek 

5)16. Samengenomen met het grotere aandeel van appartementen dat vanaf 2002 werd 

opgetekend, doet dit alvast een ‘overaanbod’ van appartementen vermoeden, een 

vermoeden dat gesterkt wordt door de recente berichten over een afkoeling van de prijzen 

in dit segment17 en een terugloop in het bouwritme die voor 2007 al duidelijk wordt uit 

grafiek 3. 

 

Het residentiële ruimtegebruik per bijkomend gezin vertoont een gelijkaardig verloop als dat 

van de kavelgrootte per nieuwgebouwde wooneenheid (grafiek 2). Nochtans is het absolute 

                                                             
15 Hierbij moet aangestipt worden dat voor sommige maanden de gegevens voor ‘oppervlakte van het perceel’ 

onbetrouwbaar blijken te zijn. Deze maanden werden uit de berekeningen gesloten. 
16 grafiek 5 geeft een indicatie van de impact van sloop, herbestemming en opdeling of samenvoeging in 

vergelijking tot nieuwbouw. De toename van het residentiële bodemgebruik is in dezelfde grootteorde te 

situeren als de jaarlijkse grondinname voor nieuwgebouwde woongebouwen; de verschillen zijn te verklaren 

door fenomenen van sloop en/of bestemmingswijziging 
17 Recente berichten vanuit de vastgoedsector wijzen op een serieuze afkoeling van de prijzen voor 

appartementen en de statistiek van vergunde tegenover begonnen appartement wijst eveneens op een uitstel 

van projecten, wellicht om geen oververhitting op de markt te weeg te brengen. Nochtans verwacht men dat de 

vraag naar het ‘up-market’ segment hoog blijft: http://www.era.be/nl/overERA/nieuws.aspx Persbericht ERA 28 

januari 2008: ‘Prijzen op de Belgische woningmarkt blijven stijgen’ , 10/02/2008. 
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verschil tussen beide getallen het gevolg van een complexe fenomenen als leegstand, 

tweede verblijven, en de dynamiek van sloop, herbestemming, opdeling of samenvoeging, 

... Beide curven bereiken een minimum in 2004 – 2005 en kennen sindsdien een lichte 

stijging. De vraag is hoe het teruglopende bouwritme dit verder verloop zal beïnvloeden: 

valt de woningbouwproductie in zijn geheel terug of is dit sterker voor de appartementen? 

In het laatste geval is misschien een verdere stijging van de gemiddelde kavelgrootte te 

verwachten. 

 

Wat er ook van deze cijfers zij, het toenemende aandeel van kleinere woningen in het totaal 

van de bouwvergunningsstatistiek maakt duidelijk dat, hoewel het areaal voor wonen nog 

altijd uitbreidt, dit ongetwijfeld minder snel gebeurt dan vroeger. De tendens kwam ook uit 

reeds vroeger onderzoek naar voor18. 

 

De genoteerde kavelverkleining komt in belangrijke mate voor rekening van een groter 

aandeel appartementen. Het is niet duidelijk in hoeverre er ook sprake is van 

kavelverkleining of een typologische transformatie van het dominante woonmodel van de 

(vrijstaande) eengezinswoning. Indien de indruk van een ‘appartementen’-bubble wordt 

bevestigd, stelt zich de vraag hoe ‘duurzaam’ de genoteerde kavelverkleining is –en dus de 

verdichtingstendens in de recente nieuwbouwproductie. 

 

De discrepantie tussen de cijfers voor nieuwbouw, voor de evolutie van de huishoudens en 

voor de toename van het bebouwde areaal voor het wonen, geeft aan dat een correcte 

inschatting van de toekomstige ruimtevraag voor het wonen een complexe oefening is. Het 

zondermeer steunen op cijfers over kavelgroottes bij nieuwbouw is weinig zinvol, evenmin 

als het doortrekken van trends in het residentiële ruimtegebruik per huishouden. Het 

opstellen van een eenduidige relatie tussen deze getallen vereist meer kennis over het 

aandeel tweede verblijven, de leegstand, bestemmingswijzigingen, sloop, opdeling of 

samenvoeging van wooneenheden ... die op vandaag niet eenduidig voorhanden is. 
 

                                                             
18 Zie Dominique Vanneste, Isabelle Thomas en Luc Goossens, Woning en woonomgeving in België, 

Monografieën Sociaal-Economische Enquête 2001, 2 (Brussel: FOD Economie - Federaal wetenschapsbeleid, 

2007), tabellen 24 & 25. 
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3  ‘Verdichtende’ fenomenen 

3.1 Tendensen in (groot)stedelijke omgevingen 

3.1.1 Projectmatige woonontwikkeling 

Uit de bouwpraktijk in verschillende steden bij (relatief grootschalige) stedelijke 

ontwikkelingslocaties voor wonen blijkt alvast dat hoge(re) dichtheden aan de orde zijn. 

Opvallend is het grote aanbod van appartementstypes in stedelijke woonprojecten. Een 

tweede indicatie is dat hoogbouw, na jaren te zijn weggeweest (om niet te zeggen 

weggehoond) opnieuw aan de orde van de dag is. Op verschillende stationslocaties19 staan 

projecten op stapel waar hoogbouwwoningen, samen met kantoren, infrastructuuraanleg en 

mobiliteitsprojecten als geïntegreerd stedelijk ontwikkelingsproject het licht zien. Ook duikt 

hoogbouw op in waterfront-ontwikkelingen, die van de grond komen in steden als 

Antwerpen, Gent en Leuven.20 

 

Vaak gaat het om projecten die niet onbesproken zijn, getuige de polemieken die sommige 

van deze projecten oproepen bij omliggende bewoners die rechtstreekse betrokkenen zijn 

bij de schaalvergroting die zich op sommige stedelijke ontwikkelingslocaties voordoet. 

Vooral in de stationslocaties vormt dit een knelpunt, en veel minder in de ‘waterfronts,’ 

vaak voormalige industriële gebieden waar deze grote schaal ook historisch aanwezig is. Dit 

illustreert dat dichtheid geen eenduidige indicator van duurzaam ruimtegebruik is. Eerder 

onderzoek vestigde reeds de aandacht op de relativiteit van naakte dichtheidscijfers en het 

belang deze te koppelen aan overwegingen van (ruimtelijke) kwaliteit.21 De studie toonde 

ondermeer hoe hogere dichtheden niet in tegenspraak hoefden te zijn met ruimtelijke 

kwaliteit wanneer bijvoorbeeld beperkte beschikbaarheid van private buitenruimtes 

gecompenseerd werd door voldoende en kwalitatieve publieke / open ruimte. Een bevinding 

die alvast strookt met de receptie van de recente hoogbouwprojecten die minder weerstand 

lijken op te roepen wanneer deze 'compenserende publieke/open ruimte' aanwezig is (zoals 

in de weidse waterfrontlocaties) of gecreëerd wordt (het Belle Vue park naast de Kop van 

Kessel-Lo in Leuven) (zie Figuren 1 tot 3). 

 

De tendens naar kleinere woningtypes en verdichting in stedelijke omgevingen staat ook op 

gespannen voet met een doelstelling die als een rode draad doorheen verschillende 

stedelijke beleidsnota’s of het discours rond het keren van de stadsvlucht loopt: het 

aantrekken van of behouden van een specifieke bevolkingscategorie in de stad, namelijk die 

van de gezinnen met kinderen.22 Deze wens blijkt gezien de trend naar appartementen 

moeilijk realiseerbaar. Er is een dubbel probleem. Enerzijds de betaalbaarheid en anderzijds 

dit van het aanbieden van aangepaste woningen. Zoals onderzoek van Verhetsel aantoonde, 

blijft voor kinderen en gezinnen met de kinderen de grondgebonden met tuin (en dan nog 

liefst in een landelijke setting) de dominante woonwens.23 Het lijkt steeds moeilijker om dit 

type tegen betaalbare prijzen in de stedelijke woonprojecten te realiseren. Het hoger 

rendement in verhouding tot de grondprijs dat met appartementen, tegenover 

grondgebonden woningen kan gehaald worden is hier uiteraard niet vreemd aan. Op 

complexe stedelijke locaties wordt de prijs nog opgedreven door vaak hoge 

                                                             
19 Ondermeer in Leuven (Kop van Kessel-Lo), Gent (Sint Pieters http://www.projectgentsintpieters.be/) om maar 

enkele voorbeelden te noemen. Zie themanummer "Hoogbouw in België," A+, 209 (January 2008) 
20 West Kaai te Antwerpen gerealiseerd door Project2 (http://www.westkaai.be/), Oude Dokken Gent 

(http://www.agsob.be/pageview.aspx?pv_mid=3550). 
21 Schreurs, Onderzoek naar het omgaan met richtdichtheden. 
22 In de nieuwe stadscontracten afgesloten met de centrumsteden voor de periode 2007-2012 staat wonen 

centraal als algemeen thema. In de projecttekst die in elk contract is opgenomen wordt opnieuw de 

problematiek van de ‘opwaartsmobiele’ tweeverdieners aangehaald die, ondanks het keren van de stadsvlucht in 

het algemeen, nog altijd de stad de rug toekeert. Zie http://www.thuisindestad.be/html/actie/index.html , 

10/02/2008. 
23 Ann Verhetsel, Frank Witlox en Nele Tierens, Jongeren en wonen in Vlaanderen. Woonsituatie, woonwensen 

en woonbehoeften (Antwerpen: De Boeck, 2003). 
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ontwikkelingskosten (bodemsanering, belangrijke infrastructurele kosten voor ondergrondse 

parkeergarages die voortvloeien uit de gangbare parkeereisen, ... ). De grondgebonden 

woningen die wel gerealiseerd worden hebben vaak erg beperkte ‘tuinen’ of koeren die, 

zeker wanneer ze boven een ondergrondse parking gelegen zijn, niet echt het predicaat 

‘tuin’ verdienen (Figuur 4). De vraag is in hoeverre dat aanbod de modale tweeverdienende 

en opwaarts mobiele stadsvluchter structureel in de stad kan houden. Dit terwijl er een 

ruime markt blijft bestaan voor het wellicht veel eenvoudiger te ontwikkelen ‘product’ van 

de up-market appartementen voor kinderloze tweeverdieners of terugkerende vijftigers en 

zestigers op binnenstedelijke locaties. 

 

Globaal genomen kan gesteld worden dat de geschetste evolutie alvast bewijst dat dichter 

stedelijk wonen in Vlaanderen geen wensdroom is en tot dusver door de markt ondersteund 

is.24 Wel rijst de vraag hoe de kwaliteit en aantrekkelijkheid van dit aanbod kan 

gegarandeerd worden. Doordachte projecten met nodige aandacht voor compenserende 

kwaliteiten, voor de lokale context, en typologieën die verder gaan dan het courante 

appartement lijken onontbeerlijk om te komen tot duurzame stedelijke woonprojecten. 

 

3.1.2 Kwalitatieve evoluties in het stedelijk woonmilieu 

De vraag naar een kwalitatief stedelijk woonmilieu brengt nog een andere trend onder de 

aandacht. Terwijl grootschalige stadsvernieuwingsoperaties aanleiding geven tot 

verdichtingstendensen, treden er op andere plaatsen in de steden transformaties op in het 

woningbestand die eerder kwalitatief dan kwantitatief zijn. Recent onderzoek vestigde de 

aandacht op processen van gentrificatie in grootstedelijke buurten die het gevolg zijn van 

een instroom van hoger opgeleiden.25 Veelal gaat dit proces gepaard met aankoop en 

renovatie van oudere stadswoningen, waardoor er een verbetering in de woningstock 

optreedt. Deze kwam ondermeer aan het licht in de Woonsurvey 2005.26 

 

Wel stelt zich de vraag in hoeverre deze kwaliteitsverbetering structureel is. Hoewel 

verschillende onderzoeken en studies de kwaliteits-(én comfort)verbetering bevestigen,27 

kwam de meest duidelijk afgetekende kwaliteitsverbetering naar voor op basis van een 

uitwendige schouwing.28 In hoeverre hebben maatregelen voor een efficiënt energiegebruik 

van de woning gevelrenovatie niet in de hand gewerkt? Bovenaan de lijst van energetisch 

meer voordelige ingrepen staan immers het voorzien van dubbele beglazing en dakisolatie, 

twee maatregelen die precies ingrijpen op de gebouwschil en gedetecteerd worden in een 

uitwendige woningschouwing. 

 

In verband met de uitgebreide stock aan 19de en vroeg 20ste eeuwse rijwoningen spreken 

Loeckx en De Meulder bijvoorbeeld over een ‘defect type’, met name een woningtype dat 

door zijn ruimtelijke configuratie intrinsiek kwaliteiten ontbeert die vrijstaande- of halfopen 

woningen wel hebben.29 Knelpunten zijn bijvoorbeeld de vaak erg beperkte buitenruimte, 

privacy conflicten en een moeilijke relatie tussen straat en woning (bij gebrek aan een 

                                                             
24 Wel rijst de vraag, zoals hoger gesteld in paragraaf 2.3, of dit het geval zal blijven gezien de genoteerde 

afkoeling van de markt. 
25 Christian Vandermotten, Christian Kesteloot en Bertrand Ippersiel, Dynamische analyse van de buurten in 

moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten (Brussel: POD Maatschappelijke Integratie. Grootstedenbeleid, 

2007). 
26 Kristof Heylen, Marie Le Roy, Steven Vanden Broucke, Brecht Vandekerckhove en Sien Winters, Wonen in 

Vlaanderen. De resultaten van de Woonsurvey 2005 en de Uitwendige woningschouwing 2005 (Brussel: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement RWO - Woonbeleid, 2007). 
27 Vanneste, Woning en woonomgeving in België, kaarten IV.28 percentage woningen met een ontoereikende 
kwaliteit en IV.27 Evolutie van het aandeel woningen zonder klein comfort tussen 1991 en 2001. 
28 Brecht Vandekerckhove en Cindy Decorte, Een uitwendig onderzoek naar de kwaliteit van woningen in 

Vlaanderen - 2005 (s.l.: Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, 2005). 
29 André Loeckx, "Wonen op zoek naar stedelijkheid, dichtheid en duurzaamheid. Debatten, realiteiten, 

perspectieven". 
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voortuin) en een schier onoplosbaar parkeerprobleem. Nochtans slagen inventieve 

ontwerpers erin om binnen deze randvoorwaarden boeiende en volwaardige gezinswoningen 

te realiseren, zowel via renovatie (zie bijlage I ‘voorbeeldwoningen’ types 3.a.2, 3.a.4, 

3.a.5, 3.b.2, 3.b.5) als via (vervangende) nieuwbouw (zie bijlage I ‘voorbeeldwoningen’ 

types 3.a.1). Eerder dan een af te schrijven woningtype, is de rijwoning een type dat mits 

de nodige typologische en ontwerpmatige inventiviteit aan de orde blijft als compact type 

dat spaarzaam met de ruimte omgaat. 

 

Terwijl het geïdentificeerde proces van kwaliteitsverbetering ontegensprekelijk als positief 

te duiden is voor de stedelijke ontwikkeling, roept dit ook vragen op over meer structurele 

herontwikkeling in dit type van 19de of vroeg 20ste eeuwse stadsdelen. Op sommige plekken 

is er wellicht nood aan meer structurele ingrepen om bijvoorbeeld gebrek aan groen of 

parkeergelegenheid het hoofd te bieden. Ook op dat vlak zijn er boeiende initiatieven aan 

te duiden.30 Elders wordt een strategie van puntsgewijze ingrepen gevolgd in combinatie 

met het aangrijpen van opportuniteiten geboden door vacant patrimonium gaande van 

industriepanden tot allerhande afgeschreven voorzieningen als hospitalen (Militair hospitaal 

Antwerpen, Figuur 5), correctiehuizen (Vilvoorde), ... 

 

3.1.3 Dichte laag- en middelhoogbouw als ‘best of both worlds’? 

Het is vaak in deze contexten, van de wat ambitieuzere en zeker complexere 

stadsontwikkelingsoperaties dat herstructurering van het bestaande weefsel, puntsgewijze 

verdichting en het bieden van een betaalbaar aanbod van gezinswoningen gecombineerd 

voorkomen. Het gaat om projecten van dichte laag- of middelhoogbouw in stedelijke 

context, waarin een publieke partner een belangrijke rol speelt en waarbij betaalbaarheid 

gerealiseerd wordt door een aanbod aan sociale huur- of koopwoningen, sociale of 

'bescheiden' koopkavels aangeboden worden.31 Ook in de sociale huisvestingssector, die van 

oudsher compacte bouwnormen hanteert en dus de facto vrij dicht bouwt, zijn boeiende 

voorbeelden van compacte laagbouw te vinden (Figuur 6). Het gaat dan veelal om complexe 

stapelingen of patiotypes. Wat met andere woorden opvalt, is dat de hoger aangeven 

doelstelling van een kwalitatieve woonontwikkeling die verdichting van het wonen koppelt 

aan typologische inventiviteit, het resultaat is van ontwikkelingsprocessen waarin een 

publieke partner een belangrijke rol speelt. 

 

De vraag is hoe deze ‘avant-garde’ van mede door de overheid geleide projecten zich 

verhouden tot de mainstream. Gegeven de dominantie van vrij conventionele 

appartementstypes in het doorsnee middenschalige stedelijk woonproject van vandaag blijkt 

het innovatief ontwerp- en typologisch onderzoek dat in de exemplarische projecten aan de 

orde is, nog niet sterk door te dringen. Hoewel dus verdichting duidelijk op de agenda 

staat, blijkt het wel moeilijk om deze te sturen in een richting waarbij het stedelijke wonen 

een evenwaardig alternatief wordt voor het ideaal van het ‘landelijke’ wonen. Met name op 

het vlak van het ontwikkelen van kwalitatieve middelhoogbouw typologieën, in combinatie 

met een hoogwaardig publiek domein blijven heel wat uitdagingen open. In dat verband is 

er op sommige plaatsen wellicht nood aan ‘verdichting met mate’32 of ‘dichtheidsbeheer.’33 

                                                             
30 Zoals in de Brugse poort in Gent bijvoorbeeld. Linda Boudry, André Loeckx, Jef Van den Broeck, Tom 

Coppens, Véronique Patteeuw en Jan Schreurs, Inzet, opzet, voorzet. Stadsprojecten in Vlaanderen (Antwerpen: 

Garant, 2006). 
31 Penitentienenstraat en Centrale Werkplaatsen te Leuven, Pandreitje te Brugge, Militair Hospitaal te 

Antwerpen. Zie: Michael Ryckewaert, "On collective housing and standardised banality. An appeal to public and 

private parties," in jaarboek architectuur vlaanderen 2000-2001, (Brussel: Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 2002), 109-154, Bruno De Meulder en Pascal De Decker, Onzichtbaar aanwezig. Sociale 

woningbouw in Vlaanderen (Brussel: Vlaams bouwmeester, 2008). 
32 Kristiaan Borret en Katrien Embrechts, Beleidsnota stadbouwmeester Antwerp 2006-2011 (Antwerpen: 

Stadsbouwmeester, 2007). 
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3.2 Buitenstedelijke omgevingen 

3.2.1 De muterende verkaveling 

Net als in de stedelijke gebieden zijn er in de recente buitenstedelijke woonproductie 

tendensen van verdichting -of althans kavelverkleining- aan te duiden. Dit blijkt ondermeer 

uit typologische verandering die de vrijstaande verkavelingswoning hier en daar als gevolg 

van die kavel-verkleining heeft ondergaan. Zoals de term fermette aangeeft ligt de 

oorsprong van het type in een referentie aan een landelijk woonideaal.34 Tegelijk bevat het 

een referentie aan de ‘villa,’ een figuur die in wezen kan teruggetraceerd worden naar de 

Palladiaanse buitenhuizen van de Noord Italiaanse stedelijke elite. Vervolgens mondde ze 

wellicht via de Engelse Mansion uit bij de burgerlijke villa, en bij de suburbane woning. In 

deze hoedanigheid veronderstelt het type een vrije positionering op zijn kavel die in 

principe een parkachtige aanleg en allure krijgt. Variaties op dit archetype zijn uiteraard 

talrijk en leiden tot de typische grotere gehelen, de villawijken uit de 60-70-80er jaren van 

de vorige eeuw.35 

 

Met het verkleinen van de kavelgroottes ondergaat dit type echter een belangrijke wijziging, 

die op haar beurt ook resulteert in een fundamenteel verschillende woonomgeving. Bij 

kavelgroottes van 6 tot 7 are of nog kleiner, een grootte die meer en meer voorkomt in de 

courante verkavelingspraktijk, wordt de gangbare opbouw van een representatieve 

voorgevel problematisch. De langse gevel komt loodrecht op de straat te staan en de 

voordeur verhuist naar de zijgevel. In het slechtste geval bestaat de voorgevel enkel uit een 

garagepoort. Binnen deze strikt geformatteerde opbouw gaat veel van de aantrekkelijkheid 

van het vrije wonen op de losstaande kavel verloren (Figuur 7). 

 

Een andere tendens -reeds ingezet ruwweg in de jaren 1970, is de toenemende rol van 

georganiseerde actoren in plaats van particulieren in de productie van het ‘buiten’-wonen.36 

Dit versterkte de verenging van de vrijstaande-verkavelingswoning tot een 

gestandaardiseerd en strikt geformateerd product, uit een catalogus te kiezen. Wellicht 

mede omwille van de toenemende beperkingen die de kavelverkleining met zich meebrengt, 

en uiteraard ook omwille van mogelijkheden van een grotere opbrengst, ‘muteert’ de 

verkaveling in sommige projecten nog verder. Ten eerste worden koppel- of rijwoningen 

courante verschijningen in rand- of buitenstedelijke woonlocaties. Elders gaan 

ontwikkelaars nog verder in het aanbieden van woningen als totaalproduct door volledige 

geïntegreerde clusters van gekoppelde laagbouwwoningen te ontwikkelen (Figuur 8).37 De 

voorgestelde architectuur en het ‘stedelijke’ concept zijn verwant (en gebaseerd) op de 

New-Urbanism stroming in de Verenigde Staten, waarbij gepleit wordt voor een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling op menselijke schaal maar die zich vooral uit in een historiserende 

architectuur die –in zijn Vlaamse variant- de vroeg 20ste eeuwse tuinwijken in herinnering 

                                                                                                                                                                                              
33 André Loeckx, "Wonen op zoek naar stedelijkheid, dichtheid en duurzaamheid. Debatten, realiteiten, 

perspectieven", p. 280. 
34 Voor de ontwikkeling van de fermette zie: Els De Vos en Hilde Heynen, "The farmette, shaping popular taste. 

The Belgian farmers' association and the Fermette during the 1960s-1970s," Home cultures 4, 3 (November 

2007): 237-259. 
35 André Loeckx, "Wonen op zoek naar stedelijkheid, dichtheid en duurzaamheid. Debatten, realiteiten, 

perspectieven" De auteurs spreken van een ‘geolied’ type, een verfijnd product. 
36 Vooral sinds de goedkeuring van de wet Breyne in de jaren ’70; zie Katrien Theunis, De zoektocht naar een 

Belgisch woonproject, 1965-1975. Toenaderingen tussen ontwerpers en overheid in de praktijk van het private 

wonen, Unpublished PhD dissertation (Leuven: KULeuven, 2007), en André Loeckx, "Wonen uit de fabriek. De 

vele levens van de bungalows van Danilith-Delmulle," in Karina Van Herck and Tom Avermaete (ed.), wonen in 

welvaart. woningbouw en wooncultuur in vlaanderen, 1948-1973 010 VAI/CVAa, 2006), 231-247. 
37 Een ontwikkelaar als Matexi bijvoorbeeld richtte hiervoor een aparte poot op, Habitus, die de bouw van 

dergelijke clusters als ene hoogwaardig en top-segment uit haar catalogus aanprijst. www.habitus.be. 
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moet roepen. Closes, omsloten binnenpleinen en een gevarieerde volumewerking in een 

traditionalistische stijl zijn het handelsmerk. 

 

In zijn extreme vorm leidt dit tot daadwerkelijk afgesloten wijkgehelen of gated-

communities. Ook in Vlaanderen werden de eerste voorbeelden daarvan gesignaleerd.38 

Daar waar de daadwerkelijk gesegregeerde en afgesloten woonomgeving wellicht nog niet 

zo vlug de standaard zal worden in Vlaanderen, lijkt het ruimtelijk model ervan – de 

geclusterde laagbouwwijk- wel erg succesvol. Vreemd genoeg is daarmee een van de 

vermeende aantrekkelijkheden van de traditionele Vlaamse woondroom, namelijk het 

zelfbouwen en de mogelijkheid tot zelfexpressie, van het toneel aan het verdwijnen.39 

 

We halen deze evoluties aan omdat ze een fundamentele transformatie in de courante 

ontwikkelingswijze met zich mee brengen. Het is in het kader van de vraagstelling naar 

uitdagingen voor het ruimtelijk beleid immers nuttig een beter zicht te krijgen op deze 

trends in de ruimtelijke verschijningsvorm van de woonproductie en wat dat betekent naar 

dichtheden, grondinname, kwaliteit en duurzaamheid. Ook inzicht in de achterliggende 

markt- en ontwikkelingsmechanismen kunnen nuttig zijn, aangezien ze een indicatie 

opleveren van de sturingsmogelijkheden voor het beleid -met wie dient het gesprek 

aangegaan? 

 

3.2.2 De landelijke variant van de trend naar kleine woningtypes 

Een ander fenomeen dat verbonden kan worden met een tendens naar woonverdichting in 

rand- en buitenstedelijke gebieden is de toename van appartementen die ook hier werd 

vastgesteld.40 Bij architecten en sommige planners is een variant van het fenomeen alvast 

gekend onder de sprekende term van de 'jumbofermette.'41 Bedoeld wordt hiermee een type 

van appartementsgebouw dat de als landelijk gepercipieerde bouwwijze van de fermette –

bakstenen gevels met zadeldak- overneemt (Figuur 9). Deze stilistische enveloppe verhult 

echter een fundamenteel nieuwe typologie die in de landelijke kernen of langsheen 

doorgaande verbindingen in een lintbebouwingspatroon geïntroduceerd wordt. Los van de 

vormelijke kenmerken van de ‘jumbofermette’ betekent het introduceren van gestapelde 

appartementsbouw weliswaar een verdichting van het buitengebied, maar ook een 

fundamentele transformatie van de nederzettingsstructuur. Daar waar openheid, 

kleinschaligheid en verbondenheid met het landschap enkele van de kenmerken van de 

buitenstedelijke nederzettingstructuur uitmaken, introduceren deze types van gebouwen 

een onmiskenbare schaalvergroting, het sluiten van perspectieven, een soort 

‘verstedelijking’ of ‘verstening’ van het dorp. 

 

3.2.3 Buitenstedelijke verdichting en de transformatie van het 
cultuurlandschap 

De productiewijze van de bebouwde omgeving in landelijk gebied werd tot een 50-tal jaar 

geleden in hoofdzaak bepaald door een incrementeel voortschrijdende lintbebouwing 

(Figuur 11a). Terwijl dit ontegensprekelijk een transitie in het nederzettingspatroon 

veroorzaakte, was het wel zo dat deze verstedelijking veelal geënt bleef op het traditionele 

                                                             
38 Bart Claessens, "Gated communities. What's in a name?," Ruimte en planning 27, 2 (2007): 28-49. 
39 In Nederland doet zich inmiddels een omgekeerde evolutie voor, zoals blijkt uit het discours rond het ‘wilde 

wonen’ van enkele jaren geleden, de aandacht voor het particulier opdrachtgeverschap dat van overheidswege 

gestimuleerd wordt. Zie Carel Weeber, Het wilde wonen (Rotterdam: 010, 1998), Saskia Heins, Rurale 

woonmilieus in stad en land. Plattelandsbeelden, vraag naar en aanbod van rurale woonmilieus, Unpublished 

PhD dissertation (Utrecht: Universiteit Utrecht, 2002). 
40 Vanneste, Woning en woonomgeving in België. 
41 André Loeckx, "Wonen op zoek naar stedelijkheid, dichtheid en duurzaamheid. Debatten, realiteiten, 

perspectieven". 
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kavel-patroon, en dat de verhouding tussen woning en landschap/open ruimte grosso modo 

bleef beantwoorden aan de traditionele nederzettingspatronen. 

 

Met het verschijnen van de verkaveling sinds ruwweg de jaren 1960 werden ook de mazen 

tussen de bebouwde linten ingenomen, wat een veel fundamenteler transformatiewijze 

oplevert (Figuur 7, 10b & c). De verhouding tussen woning en open ruimte wordt verengd 

tot woning-tuin daar waar ze voorheen nog gold als woning-landschap. Anderzijds raakten 

linten meer en meer dichtbebouwd, waardoor het voorheen nog veelal transparante lint zich 

nu meer en meer sluit. Met het landelijke appartementstype treedt nog een verdere 

schaalvergroting op, veelal in de kernen van de buitenstedelijke nederzettingsstructuur, 

waardoor ook het aanschijn van het ‘dorp’ fundamenteel verandert.42 

 

De geschetste tendens naar intensiever grondgebruik voor het wonen in buitenstedelijke 

omgevingen, roept vragen op naar het duurzame karakter ervan. Hoewel de verdichte 

verkaveling en de landelijke variant van het gestapelde wonen efficiënter omgaan met 

ruimte en dus kwantitatief geen aanslag op de open ruimte betekenen, leiden ze kwalitatief 

wel tot een fundamentele transformatie van de nederzettingstructuur. Deze evolutie botst 

met de toegenomen aandacht voor het vrijwaren van het cultuurlandschap. Met name in 

Nederland heeft de Belvedere-nota het vrijwaren van cultuurhistorische waarden bij 

ruimtelijke ontwikkelingen op de agenda gezet.43 De cultuurlandschappelijke waarde van 

(woon)omgevingen speelt immers een belangrijke, zij het moeilijk meetbare rol in de 

gehechtheid van mensen aan plekken. 

 

Op veel plekken in Vlaanderen wordt de landelijke nederzettingstructuur bepaald door beek- 

en riviervalleien die aanleiding geven tot lintvormige patronen. Traditioneel werd slechts 

gebouwd op de drogere, hoger gelegen gronden. De zoneringen op de gewestplannen 

hielden veelal geen rekening met deze traditionele structuren, waardoor rondom 

verschillende dorpen afgeronde ‘wooneenheden’ of ‘woonkernen’ geprojecteerd werden die 

neerkwamen op een uitbreiding van het bebouwbare areaal44. In de structuurplanning wordt 

het kernen-begrip in hoofdzaak als een functionele karakteristiek gehanteerd, die 

ontwikkelingspotenties verbindt met voorzieningenniveau. Deze worden op hun beurt 

getoetst aan de concrete ruimtelijke context, en heel expliciet, via de invoering van de 

watertoets, aan de waterhuishouding. In de Atlas van woonuitbreidingsgebieden was dit 

laatste ondermeer een criterium om verdere ontwikkelingspotenties van 

woonuitbreidingsgebieden te toetsen. 

 

Het idee van de kern in de structuurplanning wilt duidelijk breken met een morfologische 

identificatie van het begrip dat leidt tot een concentrische uitbreiding van de 

nederzettingsstructuur –getuige ondermeer de vermelding in het RSV dat woonkernen ‘ook 

de vorm kunnen aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing’. 45 

Niettemin blijft een mogelijke spanning bestaan tussen enerzijds de juridische 

mogelijkheden geschapen door deze met de gewestplannen overgeleverde structuur van de 

zoneringen en de vrijwaring van het nederzettingspatroon. 

 

                                                             
42 Zie voor een gevalstudie van deze evoluties in de regio Hageland Zuiderkempen: Michael Ryckewaert, "The 

minimal rationality of dwelling patterns in Flanders' Nevelstad," Oase, 60 (2002): 49-60, Michael Ryckewaert, 

"Woonpatronen in de nevelstad," Ruimte en planning 22, 3 (2002): 261-271. 
43 Nota Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting (Den Haag: NVG, 1999). 
44 Zie voor de band tussen concepten als de ‘satellietstad’, ‘ neighborhood uints,’ het concept ‘woonkern’ en de 

invloed daarvan op de gewestplanningspraktijk: Michael Ryckewaert, Working in the functional city. Planning the 

economic backbone of the Belgian welfare state 1945-1973, Unpublished doctoral dissertation (Leuven: 

KULeuven, 2007). 
45 Het RSV vermeld in de definitie van ‘woonkern’ expliciet dat woonkernen ‘ook de vorm kunnen aannemen van 

de in ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing’. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Integrale versie, 

p. 400. 
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Dit geeft aan hoe een misbegrepen kernen-denken aanleiding zou kunnen geven tot 

woonontwikkelingen die indruisen tegen aspecten van duurzaamheid als waterbeheersing en 

het behoud van de cultuurlandschappelijke kwaliteiten van het landelijk / buitenstedelijk 

woonmilieu. Het is een pleidooi om te komen tot een verfijnder begrippen apparaat dat het 

wonen zou kunnen enten op het cultuurlandschap en waar naast de figuur van de 'kern' in 

al te letterlijke zin van het woord ook andere vormen van compacte, gebundelde 

geclusterde -en misschien zelfs beredeneerd verspreide woonontwikkeling mogelijk wordt. 
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4  Verdunning / verspreiding 

Hoewel de bebouwde oppervlakte voor wonen minder snel stijgt dan voorheen, breidt het 

bebouwde areaal in Vlaanderen nog steeds uit. Het leeuwendeel van deze uitbreiding komt 

overigens voor rekening van de woonfunctie, zodat met enige overdrijving kan gesteld dat 

wonen een belangrijke ‘slokkop’ blijft in het consumeren van de open ruimte in 

Vlaanderen.46 Merkwaardig en indicatief voor de blijvende tendens naar verspreiding en 

‘verdunning’ is de vaststelling in de Huisvestingsmonografie dat er in Vlaanderen een 

belangrijk aandeel aan onderbezette woningen aanwezig is. Als nieuwe comfort-indicator 

wordt overigens de notie ‘zeer ruim’ opgenomen.47 Een scan van een staal van recente 

nieuwbouwwoningen gepubliceerd in architectuurtijdschriften bevestigt deze tendens. Het is 

opvallend hoe ruim en goed uitgerust de woningen zijn. De ouderslaapkamer zònder 

dressing wordt bijna een uitzondering, en veelal wordt het oudergedeelte nog uitgebreid tot 

een ware suite door het toevoegen van een eigen badkamer, naast deze voor de andere 

huisgenoten. We spreken inderdaad bewust niet over ‘de kinderen’ want uit gesprekken met 

de bewoners valt op dat veel van deze erg ruime vrijstaande woningen vaak opgetrokken 

worden op initiatief van vijftigers of zestigers. 

 

Het is een trend die wijst op wijzigende gezins- en familiepatronen en die wellicht voor een 

stuk ook te maken heeft met de toenemende druk op het vlak van combinatie werk-gezin 

waar de kinderen van deze baby-boomers mee geconfronteerd worden. Immers, de extra 

slaapkamers in deze ruime woningen worden vaak voorzien als logeerkamer voor de 

occasionele opvang van kleinkinderen. In die zin moeten bijvoorbeeld de cijfers over 

onderbezetting genuanceerd worden. Waar het goed mogelijk is dat deze ruime woningen 

inderdaad slechts door koppels permanent bewoond worden, wordt de extra capaciteit vaak 

benut voor de opvang van andere familieleden.48 Een gelijkaardige redenering gaat wellicht 

op voor nieuw samengestelde gezinnen, waar cyclisch in de tijd de woningbezetting continu 

veranderd naarmate de kinderen bij de ene dan wel bij de andere ouder opgevangen 

worden. Dit alles toont aan dat er naast verdichtingstendensen en tendensen naar 

schaalverkleining, er ook fenomenen zijn die eerder verdunnend en spreidend werken. 

 

Een andere vorm van spreiding van het wonen die evenwel geen impact heeft op de 

uitbreiding van het gebouwde areaal, houdt verband met de toenemende tendens naar 

verbouwingen. Voor velen schuilt het realiseren van de landelijke woondroom in het 

opknappen van een oude hoeve of andere bestaande woningen in het buitengebied.49 Daar 

waar dit fenomeen geen directe impact heeft op het ruimtegebruik in de zin van 

bodembezetting, heeft dit fenomeen, net als de verdere spreiding van nieuwbouw in het 

‘buitengebied,’ belangrijke ruimtelijke consequenties. 

 

                                                             
46 Toename ‘woongebied’: 2006: +18,26 km2 tegenover totale toename ‘bebouwde gronden en terreinen’ 2006:  

+29.31 km2. Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en FOD Financiën (Kadaster). 

Berekeningen Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie volgens de definities van OESO/Eurostat. 

‘Bodemgebruik. Gegevens per gewest van 1834 en van 1980 tot 2006’ zoals beschikbaar op 

http://www.statbel.fgov.be/figures/d130_nl.asp dd. 17/06/2008. 
47 Vanneste, Woning en woonomgeving in België, p. 65. 
48 Er dient opgemerkt dat het omgekeerde, de woning voor het jonge gezin met inwonende ouder, veel minder 

courant lijkt voor te komen. 
49 Een fenomeen waarvoor overigens ook rechtszekerheid geboden is in bepaalde gebieden die formeel buiten 

het woongebied vallen. http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/zonevreemd/startpagina.html dd. 10/02/2008. 
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5  Specifieke uitdagingen: naar inclusieve woonomgevingen? 

In hogerstaand overzicht blijven uiteraard verschillende evoluties in de woningmarkt en de 

ruimtelijke implacties ervan buiten beeld. Zo is het evident dat demografische evoluties een 

belangrijke impact zullen hebben op de toekomstige ruimtevraag voor het wonen. Dit is niet 

alleen een kwantitatieve maar ook kwalitatieve een vraag: niet alleen hoeveel woningen zijn 

er nodig en welk ruimtebeslag brengt dit met zich mee, maar ook welke (types van) 

woningen zijn nodig en waar komen deze woningen terecht? 

 

Deze kwalititatieve vraag krijgt nog meer reliëf als met het woonbeleid rekening gehouden 

wordt. Het recht op menswaardig wonen zoals verwoord in de Vlaamse wooncode houdt 

ondermeer het recht op een betaalbare en aangepaste woning in. Dit biedt een kader tot 

het voeren van een woonbeleid gericht op specifieke doelgroepen. In algemene termen 

stellen ook de demografische trends bijkomende uitdagingen in het aanbieden van een 

aangepast woningaanbod voor ondermeer een verouderende bevolking. Wat het betaalbaar 

wonen betreft heeft de Vlaamse overheid recent nieuwe taakstellingen geformuleerd die het 

aanbod sociale huurwoningen zullen opkrikken. 

 

Het zou ons te ver leiden binnen het kader van dit artikel diepgaand in te gaan op de 

ruimtelijke uitdagingen die de nood aan diversiteit in het woonaanbod met zich meebrengt. 

Niettemin kunnen we verwijzen naar de maatschappelijke tendens om wat betreft de 

specifieke noden van ouderen of mensen met functiebeperkingen eerder dan een specifiek 

aanbod uit te werken, de dagdagelijkse omgeving zo in te richten dat ze ook tegemoet aan 

deze specifieke noden via inclusive design (gaande van internettoepassingen tot de 

woning). Op het niveau van de woonomgeving wordt in dat verband meer en meer 

gesproken over het concept van de woonzorgzone, waarbij het wonen voor ouderen –of 

meer algemeen het zorgwonen- in een ruimere woonomgeving wordt opgenomen en zorg 

via extra-muros dienstverleningen georganiseerd wordt. Parallel hiermee kan verwezen 

worden naar het belang dat in het woonbeleid wordt gehecht aan sociale mix en gemengde 

woonontwikkelingen voor sociale woningbouw. Bij uitbreiding zouden we kunnen spreken 

dat beide bekommernissen getuigen van een maatschappelijke nood aan inclusieve 

woonomgevingen. 
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6  Concluderende bemerkingen 

Dit selectief overzicht van enkele trends en transformaties in de morfologie van het wonen 

vestigt de aandacht op een aantal fenomenen die verder onderzoek vereisen. Daarnaast is 

er ook een duidelijke nood aan eenduidige cijfers over de spreiding en grondinname voor 

het wonen in Vlaanderen. Tot slot kunnen op basis van deze eerste verkenning enkele 

uitdagingen voor het ruimtelijk beleid geformuleerd worden. 

 

Hoewel er enkele kritische bedenkingen geformuleerd werden bij recente evoluties in de 

(groot)stedelijke woonontwikkeling, kan alleen vastgesteld worden dat de stadsvernieuwing 

vandaag in Vlaanderen op de kaart staat. De hernieuwde interesse van particuliere 

bewoners voor stedelijke buurten toont aan dat de inspanningen niet vergeefs zijn en dat 

het wonen in de stad opnieuw aantrekkelijk wordt (zij het voor sommige groepen meer dan 

voor andere). Uitdagingen blijven enerzijds bestaan in het garanderen van de kwaliteit van 

stedelijke woonontwikkelingen, met aandacht voor aangepaste typologieën een omzichtig 

dichtheidsbeheer. Stedelijke woonontwikkeling vindt plaats in een immer complexere 

realiteit (door de betrokkenheid van talrijke partners, toegenomen NIMBY-fenomenen, 

complexe bouwlocaties, nood aan bodemsanering en dies meer) wat het RO-beleid er 

wellicht toe noopt om sterker in te zetten op de faciliterende en mediërende rol, naast de 

regulerende. 

 

Wat het buitengebeid betreft zijn er inderdaad verdichtingstendensen te herkennen in de 

verschijningsvorm van recente woonprojecten. Niettemin blijft de bebouwde ruimte voor het 

wonen toenemen. Daarbij wordt duidelijk dat deze evoluties het woonmilieu in het 

buitengebied grondig transformeren. Daarbij kan zelfs de vraag gesteld worden of sommige 

aspecten die de aantrekkelijkheid van het niet-stedelijke wonen uitmaken, niet onder druk 

komen te staan. De sterke wens naar een buiten-stedelijk woonmilieu blijkt moeilijk te 

verzoenen met principes van duurzaam ruimtegebruik en het vrijwaren van de open ruimte. 

Het vinden van meer adequate modellen om woonuitbreiding kwalitatief te enten op het 

bestaande cultuurlandschap -dat nog steeds sterk de nederzettingsstructuur van het 

buitengebied bepaalt (structurerende werking van rivier- en beekvalleien, perceel- en 

kavelstructuren, reliëf, ...)- lijkt hier een belangrijke uitdaging. Wellicht is er op dat vlak 

nood aan een meer verfijnd begrippenapparaat om de nederzettingstructuur van het 

buitengebied te omschrijven en er een adequaat beleid tegen over te stellen. 



Ryckewaert & De Meulder Recente ruimtelijke trends in het wonen 18 

Tabellen en grafieken 

 

Toestand op 1 januari 
Bodemgebruik (bebouwd) 

‘woongebied’ in ha  (1) 
Huishoudens Vlaams 

Gewest (2) 

Residentieel 

ruimtegebruik per 

huishouden in m2 (3) 

2000 138.567 2.391.694 579 

2001 140.716 2.413.745 583 

2002 142.442 2.434.346 585 

2003 144.405 2.457.779 588 

2004 146.043 2.480.108 589 

2005 147.625 2.501.681 590 

2006 149.413 2.525.849 592 

2007 151.239 2.550.088 593 
Tabel 1: Residentieel ruimtegebruik per huishouden in Vlaams het Gewest. 

 
(1) Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en FOD Financiën (Kadaster). Berekeningen 

Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie volgens de definities van OESO/Eurostat. ‘Bodemgebruik. 

Gegevens per gewest van 1834 en van 1980 tot 2006’ zoals beschikbaar op 

http://www.statbel.fgov.be/figures/d130_nl.asp dd. 17/06/2008 . 

(2) Bron: 1991, Volks- en woningtelling Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (toestand op 1 
maart); vanaf 1998, Rijksregister (toestand op 1 januari) - berekeningen Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie. ‘Private huishoudens - België en Gewesten (1991-2007)’ 
http://www.statbel.fgov.be/figures/d24_nl.asp dd. 17/06/2008 . 
(3) = (1) / (2) x 10.000 

 

In de loop van het jaar 

Toename bebouwde 

oppervlakte voor wonen 

in hectare (1) 

Toename huishoudens 

Vlaams Gewest (2) 

Residentieel ruimte-

gebruik per bijkomend 

huishouden in m2 (3) 

2000 2.149 22.051 975 

2001 1.726 20.601 838 

2002 1.963 23.433 838 

2003 1.638 22.329 734 

2004 1.582 21.573 733 

2005 1.788 24.168 740 

2006 1.826 24.239 753 
Tabel 2: Residentieel ruimtegebruik per bijkomend huishouden in het Vlaams Gewest (zie Grafiek 1) 

 
(1) & (2) Verwerking van gegevens Tabel 1. 
(3) = (1) / (2) x 10.000 
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Grafiek 1: Toename van de bebouwde oppervlakte voor wonen in Ha en toename van het aantal huishoudens 

(tabel 1 (1) & (2)). 
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Aantal 

eengezinswoningen (1) 

Aantal appartementen 

(2) 

Totaal aantal 

wooneenheden (3) 

Aantal 

woongebouwen (4) 

2000 15.789 11.843 27.632 17.274 

2001 15.365 13.795 29.160 17.046 

2002 13.605 13.102 26.707 15.151 

2003 14.666 16.226 30.892 16.617 

2004 16.315 18.412 34.727 18.567 

2005 17.633 20.583 38.216 20.227 

2006 17.245 22.335 39.580 20.017 

2007* 14.900 18.695 33.595 17.250 
Tabel 3: Aantal begonnen woongebouwen en woningen naar type in het Vlaams Gewest (zie Grafiek 3). 

 

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 

Omzet en investeringen, Bouwvergunningen en begonnen gebouwen, Begonnen woongebouwen (nieuwe 

gebouwen) 

(1) Aantal begonnen woongebouwen met één woning. 

http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/ts_downltable.jsp?table=CZ208 dd. 27 maart 2008. 

(2) = (3) – (1) 

(3) Totaal aantal woningen. http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/ts_downltable.jsp?table=CZ202 dd. 27 maart 

2008. 

(4) Aantal woongebouwen. http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/ts_downltable.jsp?table=CZ201 dd. 27 maart 

2008. 

*Bron cijfers voor december 2007: Belgostat, Nationale Bank van België: Economische activiteit, Begonnen 

gebouwen, Woongebouwen, Vlaams Gewest. 

http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/ts_downltable.jsp?table=AT0021028 dd. 30 april 2008. 

 

 

 

Aantal begonnen 
woongebouwen (1) 

Oppervlakte van 
het perceel in m2 
(2) 

Totale oppervlakte 
in hectare (3) 

Totaal aantal 
begonnen 
wooneenheden (4) 

Gemiddelde 
kavelgrootte per 
begonnen 
wooneenheid in 
m2 (5) 

2000 17.274 1203 2.079 27.632 752 

2001* 13.638 1307 1.783 23.517 758 

2002 15.151 1148 1.739 26.707 651 

2003** 15.437 1056 1.631 28.727 568 

2004 18.567 1007 1.870 34.727 539 

2005 20.227 972 1.967 38.216 515 

2006 20.017 1028 2.057 39.580 520 

2007*** 16.234 1028 1.668 31.607 528 
Tabel 4: Gemiddelde kavelgrootte per wooneenheid in de begonnen woongebouwen in het Vlaams Gewest. 

 

(1) Idem tabel 3, (4) 

(2) Oppervlakte van het perceel van de begonnen woongebouwen. 

http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/ts_downltable.jsp?table=CZ206 dd. 27 maart 2008. 

(3) = (1) x (2) / 10.000 

(4) Idem tabel 3, (3) 

(5) = (3) / (4) x 10.000 

* zonder juni, juli & augustus 2001 

** zonder januari 2003 

*** zonder december 2007 
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Grafiek 2: Vergelijking tussen het residentiële ruimtegebruik per bijkomend gezin (tabel 2 (3)) en de 

kavelgrootte per begonnen wooneenheid (tabel 4 (5)) in m2. 
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Grafiek 3: Aantal begonnen woongebouwen en woningen naar type in het Vlaams Gewest (Tabel 3 (1), (2) & 

(3)). 
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Grafiek 4: Vergelijking tussen de toename van het aantal huishoudens (tabel 2 (2)) en de begonnen nieuwbouw 

wooneenheden (tabel 3 (3)). 
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Grafiek 5: Vergelijking tussen de jaarlijkse toename van de bebouwde oppervlakte voor wonen (tabel 2 (1)) en 

de grondinname van begonnen nieuwbouw woningen (tabel 4 (3)) (muv 2001, 2003 en 2007 wegens onvolledige 

gegevens). 
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Figuren 

 
Figuur 1. Project Westkaai – Eilandje, Antwerpen © Westkaai NV. Bron: www.westkaai.be (dd. 28/10/2008) 

 

 

 
Figuur 2. Gent Sint Pieters © Project Gent Sint Pieters. 

Bron: www.projectgentsintpieters.be (dd. 28/10/2008) 

 

 

 
Figuur 3. Kop van Kessel-Lo © Stad Leuven – Ontwerpers: SeArch / ARTE 

Bron: www.leuven.be (dd. 28/10/2008) 
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Figuur 4. Barbarahof Leuven © Stad Leuven – De Gregorio & partners. Bron: www.degregorio.be laatst bezocht 

op 28/10/2008. 

 

 

 

 
Figuur 5. Militair Hospitaal Antwerpen © Militair Hospitaal Antwerpen nv – (Wilma & Van Harents) Ontwerpers: 

Beel – Achtergael e.a. Bron: www.groenkwartier.be (dd. 28/10/2008) en De Meulder, Onzichtbaar aanwezig. 

Sociale woningbouw in Vlaanderen. 
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Figuur 6. Sociale woningen De Mot, Landen. BOB361. Bron: www.bob361.com (dd. 28/10/2008) 

 

Door woningen zij-aan-zij en rug-aan-rug te plaatsen wordt een compact verkavelingssysteem verkregen. 
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Figuur 7. Verkavelingspatroon van vrijstaande woningen bij kleinere kavelgroottes (links) versus ruimere kavels 

(uiterst rechts). Bron: Ryckewaert, Ruimtelijke transformaties in de nevelstad. Analyse van woonpatronen en 

exploratief ontwerp in Vorst-Laakdal 

 

 

 
Figuur 8. Eikstraat, Korbeek-Lo © Habitus® (Matexi Group). Bron: www.habitus.be. Laatst bezocht 25/10/2008 

en foto M. Ryckewaert 

 

 
Figuur 9. Appartementsbouw De Pinte. Foto M. Ryckewaert 
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Bebouwingspatroon Vorst – Laakdal tweede helft 19de eeuw (op basis van de Vandermaelen kaart): quasi 

uniforme rastervormig spreiding van de landbouwnederzetting. Bron: Ryckewaert, Ruimtelijke transformaties in 

de nevelstad. Analyse van woonpatronen en exploratief ontwerp in Vorst-Laakdal 

 

 

 

 

 
Bebouwingspatroon Vorst – Laakdal ca. 1995. Het rastervormig patroon is aangevuld met verkavelings-eilanden 

die rastermazen opvullen of het raster aanvullen. Twee zwaartepunten tekenen zich af in de structuur. Bron: 

idem. 
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Gewestplanbestemmingen voor Vorst-Laakdal. Het beleidsmatig model introduceert twee ‘kernen’ in een 

structuur die voorheen een isotroop karakter gehad (de gelijkmatige verspreide bebouwing van het 

rasterpatroon). De sequentie van woongebied (rood) woonuitbreidingsgebied (geruit) en woongebied met 

landelijk karakter (schuine gearceerde uitlopers) suggereert een concentrisch ontwikkelingspatroon. Bron: 

Ryckewaert, Ruimtelijke transformaties in de nevelstad. Analyse van woonpatronen en exploratief ontwerp in 

Vorst-Laakdal 

 

 
De concentrische ontwikkeling rondom de twee zwaartepunten in de structuur breidt uit in de richting van de 

vochtige en beboste beekvalleien die voorheen harde grenzen stelden aan de oorspronkelijke agrarische 

rasterstructuur. Verkavelingsstructuren (zoals in Figuur 7) en verdichte linten ontnemen het zich op en het 

contact met deze ‘achterliggende’ groenstructuren. 
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