UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES

4.10 Essen
4.10.1 ruimtelijke analyse
SITUERING

De wijk Essen is een typisch voorbeeld voor Vlaanderen van een wijkontwikkeling naast een klein
dorp: rond een klein dorp (Wildert in dit geval) ontstaat op de akkers van een bijliggende boerderij
een wijk met een oppervlakte die even groot is als het dorp zelf. De wijk ligt ver van een stedelijk
gebied (zie punt 3.4.2. ‘ruimtelijke analyse op Vlaams niveau’).

BEBOUWDE RUIMTE

De wijk is in twee fases ontwikkeld.
• In de jaren 1960 tot 1980 werd op een akker een eerste straatlus aan de westzijde van het terrein
gelegd. Op de kavels met een gemiddelde grote van 500 à 600 m² wordt alleen maar open
bebouwing ontwikkeld.
• Het tweede, oostelijke deel van de wijk wordt in de jaren 1980 ontwikkeld. Binnen een even grote
perceelsoppervlakte zijn in de tweede fase veel meer verschillende opstellingen van de woningen
te vinden: binnen een vrij uniforme architectuur zijn er straten met half open en open bebouwing
en kavels met twee woningen te vinden.
De ouderdomskaart toont dat het aandeel bebouwingen na de jaren 1980 in de wijk Essen veel groter
is dan het aandeel tussen de jaren 1960 tot 1980.

ONBEBOUWDE RUIMTE

Opvallend in de wijk van Essen is het stratenpatroon: alle straten met één uitzondering zijn
doodlopende straten en scheiden de wijk af van het dorp en van zijn context. Wel is te zien dat een
toekomstige verbinding van de straten onderling mogelijk is. Het doorgaand verkeer bestaat dus niet
en de straatruimte wordt hier eveneens als speelplaats en uitbreiding van het privé-terrein gebruikt.
De intentie om de straatruimte als wijk- en speelstraat te gebruiken is duidelijk af te lezen aan een
aantal verkeerstechnische ingrepen (drempel, straatmateriaal, palen, enz.).
Het percelenpatroon is zeer homogeen met kleine percelen (500-600 m²). Tot vandaag zijn twee
zones binnen de wijk onbebouwd (oppervlakte 10.000 en 12.000 m²) in afwachting voor een verdere
ontwikkeling van de wijk. Tussen de historische wegen en de wijk zijn een aantal lege tussenpercelen
te vinden. Deze percelen zijn vandaag met speelterreinen en miniparken bezet.
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500 m

3 km

ESSEN

kleuteronderwijs
lager onderwijs
socio-culturele infrastructuur
café
bakker

basisvoorzieningen

slager
algemene voedingswinkel
sport- of speelterrein
postservice
lokaal dienstencentrum
bibliotheek
bank
dokter

ontsluiting
woonwijk

andere
voorzieningen

apotheek

Grontmij

middelbaar onderwijs
sporthal / zwembad
kleinhandelsconcentratie

treinstation/halte

VOORZIENING BINNEN DE WIJK
VOORZIENING BUITEN DE WIJK

verbindende bus-tramlijn
aansluitingscomplex auto(snel)weg
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4.9.2

demografische analyse

DE WOONWIJK

DE RESPONDENTEN

R1: Man en vrouw 36jaar, beide werkend. Vrouw geboren in Zandvliet, ouders waren vandaar afkomstig. Ze zijn in 1975 verhuisd naar Essen Heikant wanneer de havenuitbreidingen te dicht bij
Zandvliet kwamen. Man is boerenzoon die altijd in Essen heeft gewoond op een vrijstaande boerderij tussen Essen en Wildert. Man heeft graduaat electromechanica en werkt voltijds als electricien
bij BASF. Vrouw heeft graduaat toerisme en is licentiaat vertaler, ze werkt 80% (blijft woensdagmiddag thuis voor de kinderen) in Essen als bankbediende. Ze hebben twee zonen, een van 4 en
een van 8. Ze zijn in 1995 getrouwd en toen zijn ze ook hier beginnen bouwen, op grond van de
man zijn vader. Sinds 1996 wonen ze in dit huis. Tijdens de bouwwerken hebben ze 1 jaar in Zandvliet gewoond in het vroegere huis van haar grootmoeder.
R2: vrouw en man zijn 65, jongste zoon (24) woont nog in; drie andere kinderen (zoon 30/dochter
29/ dochter 27) zijn al tiental jaar het huis uit. Man afkomstig van Wildert, vrouw van EssenHeikant. Man en vrouw tot 14 naar school gegaan, dan gaan werken (vrouw omdat het moest, tien
kinderen thuis en zieke vader die dure medicatie moest nemen). Ze zijn getrouwd en hebben vervolgens hier gebouwd. Toen ze trouwden in 1969 hebben ze eerst een paar jaar gehuurd in Essen.
In 1972 konden ze toevallig op deze verkaveling een grond kopen, ze hadden niet speciaal gezocht
om in Wildert te wonen, maar in de buurt had de voorkeur. Vrouw heeft gewerkt in Essen tot ze
beviel van haar eerste kind, in 1976. Man heeft gewerkt tot zijn 42 als arbeider in Etten-Leur in een
fabriek voor huishoudtoestellen, Tomado. Toen deze fabriek in 1983 failliet ging werd hij ontslagen en heeft sindsdien niet meer gewerkt (‘gedopt tot aan zijn pensioen’). De jongste zoon heeft 1,5
jaar gewerkt (als assistent-architect) maar is in 2006 wegens verkeersongeval met ziekenkas moeten gaan, hij kan net terug wat lopen.
R3: Vrouw 58, man 65. Vrouw geboren en getogen in Wildert, man komt uit Antwerpen. Vrouw
werkt deeltijds als bibliothecaris in de bib in Essen. Man is met pensioen, heeft altijd voltijds gewerkt in bankkantoren in de wijde regio (Wuustwezel, Kalmthout, etc..), laatste job was in Antwerpen. Ze zijn getrouwd in 1970, hebben gebouwd in 1970, en ingetrokken in 1971. Tussendoor
huurdden ze 1 jaar in Kalmthout, maar de vrouw had naar eigen zeggen ontzettend heimwee naar
Wildert. Ze hebben een zoon van 35 en een dochter van 36. De zoon is tien jaar het huis uit, eerst 5
jaar op kot gezeten in Brussel en Antwerpen, woont sinds 1999 (getrouwd) schuin tegenover hen in
dezelfde straat; de dochter woont nu 11jaar in Essen-Heikant maar wil eigenlijk ook liever dichterbij komen wonen; zoon en dochter hebben resp. 3 en 2 jonge kinderen van tussen 4-8 jaar.
R4: Man en vrouw beide naar schatting eind 30. Beide afkomstig uit Kalmthout. Ze zijn getrouwd
in 1992, Gebouwd in 1997, zelfbouw samen met aannemers. Tussendoor hebben ze 5 jaar op een
appartement in Kalmthout gewoond, tot ze via vrienden bij deze sociale kavel uitkwamen. Twee
kindjes jongen (10) en meisje (8). De man is ploegleider onderhoudsdienst bij INIOS (ex-BP Chemicals) in Zwijndrecht; vrouw werkte eerst als zelfstandige kinesiste in en rond Antwerpen, oa in
een ziekenhuis; werkt nu halftijds als loontrekkende in een groepspraktijk in Essen.
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De wijk Heiend is een bescheiden woonwijk, zowel in omvang als wat betreft het profiel van de
woningen en bewoners. Als uitbreiding van het dorp van Wildert ligt ze tussen het dorp van Wildert (waarvan het gescheiden is door de steenweg tussen Essen en Kalmthout), de natuurgebieden
Kalmthoutse Heide en Wildertse Duintjes, en een voormalige steenbakkerij. Pas eind jaren zestig
zijn de eerste kavels verkocht, de wijk is in drie fasen ontwikkeld, telkens met tien jaar tussen, nog
enkele delen wachten op ontwikkeling in een volgende fase. Heiend 1 is gerealiseerd tussen 19701975 (Voetberglaan-Groenlaan Rooiendamlaan-Kleiputtenlaan), Heiend 2 in de jaren ‘80 (Tichelrei-Kleiputtenlaan-Heyendlaan-Hellebloklaan), Heiend 3 tussen 1990-1995 (EikenblokBaertshoek-Heyendlaan), een gedeelte daarvan werd door IGEAN met sociale kavels gerealiseerd.
Naast deze drie grote delen zijn er nog een aantal kleinere delen door de eigenaars van de grond
zelf verkaveld, onderandere door een gepensioneerd landbouwer voor zijn eigen kinderen op extra
stuk Struisven in 1995-1996 (3x3 percelen, 3 woningen), en op ‘Heiend 4’, een stuk grond langs de
Huybergsebaan, werden 5 jaar geleden een klein aantal relatief grote woningen gebouwd in halfopen bebouwing langsheen de Huybergsebaan aan de rand van de verkaveling.
Er liggen nog twee stukken grond braak, die volgens het BPA pas in 2012 zouden mogen worden
aangesneden, aldus een van de respondenten; voor het meest centrale van de twee stukken is echter
reeds tweemaal een verkavelingsaanvraag gedaan die echter is tegenhouden door bezwaarschriften
van de bewoners.
Slechts 1/3 woningen uit de betrokken statistische sector dateert van voor 1970, maar het grootste
deel daarvan bestaat uit lintbebouwing langs de invalswegen die de wijk langs drie kanten omsluiten en in de statistische sector mee zijn opgenomen. Daardoor is de gemiddelde leeftijd in de wijk
bijzonder laag (49jaar) en heeft meer dan de helft van de gezinnen nog inwonende kinderen. De
wijkbewoners komen vooral uit Wildert of naburige dorpen. De laatste 10-15 jaar is er echter een
instroom van Nederlandse pensioensmigranten op te merken. Bijna 90% van de bewoners in Heiend zijn eigenaar van hun woning.
Omdat er geen bouwverplichting gold (behalve voor het stuk waar IGEAN halverwege de jaren
1990 sociale kavels heeft ingericht) hebben lokaal gerichte bewoners de strategie kunnen toepassen
van verschillende kavels aan te kopen voor de toekomstige bouwplannen van hun kinderen, wat als
gevolg heeft dat zelfs in het oudste deel van de wijk er nog onbebouwde kavels liggen.
Door de demografische samenstelling van de bevolking en deze reservatiestrategie voor de volgende generaties, is er in Essen weinig kans dat er snel bestaande woningen op de markt zullen komen,
met uitzondering van het oudste deel van de wijk, maar zijn er her en der wel nog onbebouwde kavels te vinden.
Uit de statistische analyse blijkt dat Heiend voor 70 percent uit vrijstaande woningen bestaat, en
nog eens twintig procent eengezinswoningen in halfopen bebouwing. De zeldzame rijwoningen en
appartementen behoren niet tot de verkaveling. De woningen zijn relatief klein, ongeveer 50%
heeft minder dan 85m² woonoppervlakte, maar bijna alle woningen hebben een eigen tuin, waarvan
meer dan 40% groter is dan 300m². Uit de interviews blijkt dat de kavels tussen 600-800m² groot
zijn; sommige eigenaars hebben echter wel een grotere oppervlakte door verschillende kavels tegelijk te gebruiken. Verdichting op het perceel kan desalniettemin problematisch zijn gezien de cen-
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trale ligging van de woning in de tuin; aan geen enkele kant van de woning is de tuin groot genoeg
voor ernstige herverkavelingsopties en de wijk geeft reeds een relatief dichtbebouwde indruk.

DE WOONBELEVING SENSU LATO

sociale en fysieke omgeving
Heiend is een heel lokale verkaveling, in de zin dat het weinig aanlokkelijk gelegen is qua ontsluiting en voorzieningen, en eigenlijk vooral honkvaste 'Essenaars' (eigenlijk zelfs 'Wildertenaars')
aan weet te trekken. Dit heeft als gevolg dat er een zeer sterke lokale verankering is van de bewoners, in het lokale (zelfs Wildertse) verenigingsleven, met erg hechte lokale sociale netwerken
(vaak (R3; R1) wonen zelfs familieleden in de verkaveling of elders in Wildert; door verschillende
percelen tegelijk te kopen hebben vroege bouwers ook gronden kunnen reserveren voor hun kinderen) en een sterke lokale identiteit.
Recent is er ook in deze verkaveling (vooral in de nieuwste delen als Struisven en Heiend 3/4) een
toevloed aan erg rijke gepensioneerde Nederlanders, en dat wekt wat wrevel omdat het de prijzen
sterk opdrijft; men vreest dat voor de lokale jeugd (de eigen kinderen) de prijzen te hoog worden en
dat de sociale netwerken zullen worden uiteengerukt, er is dan ook veel vraag naar vormen van bv.
sociale kavels die worden voorbehouden voor de lokale jonge starters, deze vraag lijkt des te groter
naarmate de respondenten meer lokaal geworteld zijn (R3; R4). Over het effect op de sociale cohesie is men wat meer verdeeld, sommige menen dat de Nederlanders het buurtfeest terug nieuw leven inblazen (R4; R1), anderen vinden dat ze zich teveel afschermen met hekken en poorten (R3).
Er wordt wel eens geklaagd over het incivisme van andere buurtbewoners; zo krijgen bewoners
weinig greep op mensen die honden laten poepen op de stoep (R3) en klaagt men dat anderen te
snel rijden in de wijk (R4; R2). Ook hangjongeren verstoren wel eens de rust, al heeft niemand daar
persoonlijk al hinder van ondervonden (R4, R1, R2).
Heiend 1 was een heel rudimentaire verkaveling, zonder kwalitatief hoogstaande openbare ruimte.
Op Heiend 2 was er wel al een speelplein, dat er echter nu verwaarloosd bijligt; hierover wordt
door alle respondenten geklaagd. Ook op Heiend 3 is er nu een speeltuintje. De sociale kavels op
Hei-end 3 hebben last van wateroverlast in de straat omdat de openbare weg slecht (te laag) is aangelegd, er moet regelmatig worden gepompt. R4 klaagt over het feit dat zijn straat de enige uitweg
is uit de weg, waar alle andere cul-de-sacs op uitkomen, wat voor verkeersoverlast zorgt. De andere
respondenten wonen in een cul-de-sac en zijn hier erg tevreden over, net omdat er zo weinig verkeer doorkomt, de kinderen kunnen daardoor op straat spelen en het is ook rustig.
De respondenten zijn allen erg gehecht aan de woonomgeving, maar niet zozeer omwille van de
uitstraling of het karakter van de fysieke omgeving, als wel omwille van de intense sociale contacten en de vele familienetwerken die zich ontvouwen binnen de wijk, en buiten de wijk naar het
dorp toe. De meeste wijkbewoners wonen al generaties lang in het dorp van Wildert of een van de
naburige dorpen en die verankering wordt gekoesterd. De instroom van mensen die niet uit de
streek afkomstig is wordt met enige vrees tegemoet gezien, maar is niet dusdanig groot dat er echt
al verstorende effecten op het sociale leven worden opgetekend.

voorzieningenaanbod
De tevredenheid over voorzieningen in deze wijk is eerder laag. Meer dan 30% vindt het aanbod
aan winkels in de buurt slecht, nog geen 10 % vindt dit heel goed. Ook het oordeel over het aanbod
aan scholen, sociale voorzieningen en kinderopvang is eerder negatief. Enkel met betrekking tot
het aanbod aan groen in de buurt is het oordeel met 30 % heel tevredenen eerder positief, maar
minder positief dan verwacht voor een lokatie die gekneld ligt tussen twee wandel-en natuurgebieden. In geen van de deelwijken is handel toegestaan, er is wel sinds jaar en dag een lingeriewinkeltje dat door iedereen uit de straat wordt getolereerd (R2; R3); volgens R3 was er echter ook een
tijdje een garage in de straat en daar hebben mensen over geklaagd en toen heeft die moeten sluiten. De respondenten vinden het ook niet erg dat er geen winkels waren in de wijk, want winkels
trekken volk en ze hebben het liever rustig. Uit de interviews bleek bijvoorbeeld ook dat voor oudere mensen ook ontmoetingsmogelijkheden als beperkt werden ervaren, er was vraag naar een
lokaal ontmoetingscentrum, al mocht dit ook in het dorp worden voorzien.

evoluties
De wijk wordt gekenmerkt door eenvormigheid, de meeste kavels zijn ongeveer even groot, en ook
de woningen, hoewel in de nieuwste delen iets groter, zijn van ongeveer dezelfde grootte. De recente instroom van rijkere Nederlandse pensioenmigranten verstoort dit patroon echter, omdat ze
vaak verschillende kavels tegelijk kopen en daar een grotere woning op hebben gezet. Ook R1, die
het geluk had dat haar schoonvader zelf eigenaar was van een weide in de verkaveling, heeft een
groter stuk grond en een grotere woning kunnen optrekken. Omdat de woonvastheid in de wijk erg
groot is (nagenoeg alle zijn eigenaar-bewoners van de eerste generatie, die er van hun huwelijk tot
hun dood denken te blijven wonen) zijn er slechts in het oudste deel van de wijk enige transacties
merkbaar. Omdat de oudste woningen echter van de vroege jaren 1970 dateren resulteert dit nog
geenszins in een echte dynamiek. Verbouwingen zijn evenmin frequent te noteren.

DE WOONBELEVING SENSU STRICTO

woongeschiedenis
De meeste respondenten zijn uit de streek afkomstig; enkele zelfs uit het dorp Wildert zelf. De respondenten geven ook aan dat op de recent instromende Nederlanders na er zeer weinig bewoners
van buiten Essen in de wijk wonen. Alle respondenten zijn nagenoeg direct na hun huwelijk in deze
wijk komen wonen en hebben er gebouwd, slechts R4 heeft voor ze begonnen bouwen enkele jaren
in een appartement gewoond in de omgeving.

toekomst
Alle respondenten beweren in de huidige woning te willen blijven wonen tot het fysiek echt niet
meer gaat. Men hecht niet alleen aan het sociale netwerk in de wijk, maar ook aan de woning zelf,
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men is er trots op omdat men deze zelf heeft gebouwd en er veel van zijn identiteit in heeft gelegd
(R4, R3; R1) en men nergens anders heeft gewoond. De woning wordt vooral gewaardeerd omwille
van de privacy, daarbij is het vrijstaande model echt een idee-fixe, men heeft schrik dat men in rijwoningen de buren teveel zou horen. Bij de bouw van de woning werd vaak ook al gedacht aan de
oude dag, met name werd de mogelijkheid ingebouwd om op het gelijkvloers te gaan wonen (R4;
R3; R1) wanneer men moeilijk trappen kan doen. R2 bewoont een laagbouw, maar enkel omdat dit
in de bouwperiode mode was.

stuur, omdat het gebrek aan controle op de verkavelaar ervoor gezorgd heeft dat men nu regelmatig
met wateroverlast te maken heeft.

NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S

het draagvlak voor de woonconcepten

woonkost
Geen enkele respondent heeft ooit in zijn wooncarrière last ondervonden van de woonkost. Voor de
oudere respondenten was de woning en de grond gewoon goedkoop (R2 leefde zelfs geruime tijd
van een uitkering zonder afbetalingsproblemen); de jongere respondenten hadden het geluk van de
grond te hebben gekregen of een sociale kavel op de kop te kunnen tikken. Ook de huidige kost is
beperkt, hoewel in de oudere woningen de stookkosten hoog oplopen door minimale isolatie.

Een scenario dat zou resulteren in een vorm van rijwoningen, of dat kangoeroe of zorgwonen met
niet-familieleden inhoudt wordt echter meestal afgewezen omdat dit teveel inbreuk zou doen op de
zeer gewaardeerde privacy. Als andere bewoners zoiets zouden doen zou men zich er echter niet
aan storen.

DE MOBILITEIT

Het autogebruik is hoog, meer dan 45% rijdt uitsluitend met de wagen naar het werk, maar 70%
van de gezinnen bezit slechts 1 of geen wagen. De openbaar vervoersafhankelijkheid is dus eerder
hoog, maar de ontevredenheid over het aanbod is groot: meer dan 40% vindt dit ronduit slecht,
slechts 10% vindt het erg goed. De respondenten zijn hierover iets meer gematigd in hun oordeel.
Het treinstation van Wildert, waar elk uur een stoptrein naar Antwerpen vertrekt, wordt als een
pluspunt beschouwd, maar het busaanbod vindt men unaniem slecht, die rijdt te traag en te weinig
frequent. Ondanks de moeilijke ontsluiting is het aantal tweeverdieners met bijna 50% hoog; om
het autotekort op te vangen werkt volgens de respondenten minstens 1 van de gezinsleden in de
directe omgeving, waar men met de fiets of de moto naartoe rijdt, ook maakt men gebruik van privaat busvervoer door het werk.

DE RUIMTELIJKE ORDENING

De respondenten beweren dat er geen ruimtelijke ordeningsplannen bestaan voor hun wijk, bij de
bouw van hun woning hebben ze enkel met verkavelingsverordeningen te maken gekregen. Opmerkelijk is dat deze respondenten bewust voor wonen in een verkaveling hebben gekozen als een
statement van duurzaam ruimtegebruik. Zowel (R1; R3; R4) beweren dat een verkaveling minder
open ruimte consumerend is dan lintbebouwing en dat dit hun woonkeuze heeft beinvloed; Hun
attitude is algemeen negatief tegenover de ruimtelijke ordening, vooral omdat deze niet stringent
genoeg is, vooral omdat nog steeds lintbebouwing wordt toegestaan; dit verpest volgens hen het
landschap (R1; R4). R4 vindt bovendien het instandhouden van de weekendhuisjes een schande
(vlakbij is er een erg groot weekendverblijfspark). Alle respondenten menen dat er in hun gemeente
heel erg wordt gesjoemeld en klagen de corruptie en laksheid aan wat betreft ruimtelijke ordening.
R4 meent dat de verkaveling ook schade heeft ondervonden door de laksheid van het gemeentebe-
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de ‘kangoeroewoning’ of de ‘zorgwoning’
De scenario’s die werden voorgesteld wekten heel wat interesse, o.m. voor vormen van kangoeroeen zorgwonen onder 1 dak (de voorkeur zou gaan naar gescheiden woningen, maar de meeste kavels laten iets dergelijks niet toe omdat ze grotendeels zijn volgebouwd en er aan de vier zijden
rond de woningen vaak slechts een viertal meter tuin is) vooral dan met familieleden; die heeft men
graag in de buurt en men beseft dat er niet altijd meer genoeg ruimte voor is. Men twijfelt echter of
ook de kinderen en kleinkinderen geïnteresseerd zouden zijn.
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de ‘pensioenwijk’
Er is veel vraag naar vormen van opvang voor ouderen, dienstencentrum, serviceflats, in de buurt,
en er wordt geklaagd over de te centralistische visie van het Essense gemeentebestuur op dit vlak,
dat alle voorzieningen in het centrum van Essen concentreert. Een pensioenwijk wekt echter vooral
afkeer, men waardeert erg de diversiteit in de eigen woonwijk, enkel op het punt van gespecialiseerd voorzieningenaanbod wordt dit interessant gevonden (R3; R2).
de ‘tuingroep’
Dit concept lag wat moeilijker. ‘In principe’ vonden ze het een mooi idee, maar zelf zouden ze er
omwille van de privacy niet in meestappen. De oudere respondenten noemen dit een scenario voor
de jongere generatie, en ook de jongeren geven aan dat het slechts zou kunnen werken bij nieuwbouw; ze zouden er zelf nooit mee akkoord gaan om een stuk van de eigen tuin hiervoor op te offeren. Als het samen met familie kon, is er voor sommigen meer mogelijk. Allen stellen zich wel
vragen over hoe men overeen zou kunnen komen mbt tot het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
de ‘privaat beheerde buurt’
Hiervoor is grote afkeer, er wordt naar ‘Amerikaanse toestanden’ verwezen, of het wordt afgedaan
als ‘iets voor rijke tisten’. Vooral wanneer de wijk ook nog zou worden afgesloten zouden ze het
erg vinden, men vindt ook niet dat het er onveilig is. Men vindt het onderhoud door de gemeente
voldoende, en ziet op tegen de beslommeringen en kosten die privaat beheer met zich meebrengen.
Meer inspraak en flexibiliteit zou echter wel aangenaam zijn.
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de omkaderende scenario’s

4.9.3

In deze wijk lijken familiegebonden herontwikkelingsstrategieën à la kangoeroe- en zorgwoningen
op veel enthousiasme te kunnen rekenen, omdat de familiebanden erg lokaal gebonden zijn en bovendien nog sterk genoeg om de nodige intergenerationele solidariteit te genereren. Ook de lokale
sociale netwerken zijn goed ontwikkeld zodat sommigen ten allen prijze in deze wijk wil blijven en
deze een niet inwisselbare troef voor de bewoners lijkt te betekenen. Men is erg gehecht aan de
woning omdat men zelf heeft gebouwd en er bijna zijn hele wooncarriere heeft doorlopen. Wat de
fysieke toestand van de woning betreft wil men grote inspanningen doen voor dergelijke scenario’s,
maar niet ten koste van de privacy, en enkel binnen het familiale kader, en er is veel tolerantie naar
buren toe moesten zij voor een dergelijk woonconcept kiezen; de status en allure van de wijk zijn
hierbij geenszins een argument. Georganiseerde opvang zoals een home of serviceflat is voor vele
respondenten een laatste optie, tenzij dit wordt voorzien in de wijk.

TRENDS

Wat betreft herverkaveling naar verdichting zijn de mogelijkheden ruimtelijk beperkt gezien de
kleine tuinen, en men is erg gesteld op zijn privacy die voor de respondenten meestal samenvalt
met ‘wonen in een vrijstaande woning’. Desondanks is er veel openheid met betrekking tot verdichting; men vindt het noodzakelijk om de open ruimte te bewaren (R1; R4); er is best wel bereidheid om daarvan de consequenties te ondergaan en een deel van de private ruimte op te offeren, al
maakte R4 wel de bedenking dat hij het hypocriet vond dat uitwassen als lintbebouwing en weekendzones nog zouden worden getolereerd als er in verkavelingen systematisch aan verdichting zou
worden gewerkt, omdat net mensen in verkavelingen volgens hem al bewuste toegevingen hebben
gedaan tov de consumptie van de open ruimte.
Privacy, in de vorm van een alleenstaande woning met eigen tuin, is desondanks heilig in deze
wijk, scenario’s met gemeenschappelijke eigendom of gemeenschappelijk beheer worden afgewezen onder de zittende bewoners omwille van de inbreuk op de privacy en de organisatorische beslommeringen, al wil men wel zijn bijdrage leveren aan het bewaren van de open ruimte en is men
er zich van bewust dat woonverdichting daarbij een noodzaak is.

bewoners
•

Respondent wijst er op dat Essen reeds sinds de jaren 1970 geconfronteerd wordt met de instroom van Nederlanders (75% van het cliënteel van Debacko). Eerst op de private verkavelingen, maar later ook op de sociale verkavelingen. Recent kopen Nederlanders ook voormalige
sociale koopwoningen in wijken als Heiend. Hij ziet drie fasen in de Nederlandse inwijking:
1. In een eerste fase staken ze de grens over om groter te kunnen wonen.
2. In een tweede fase waren vooral fiscale motieven de reden om naar België te komen
(heeft betrekking op zowel de inkomensfiscaliteit als de fiscaliteit op eigen woningbezit en meer bepaald het gegeven dat er ook van een hypotheekaftrek genoten kon worden voor een woning in het buitenland).
3. Recent is sprake van een pensioenmigratie: gepensioneerde Nederlanders komen naar
Essen omdat ze daar een woning met tuin kunnen kopen. Het is hen vooral om die tuin
te doen. Ze kunnen dan doen wat ze in Nederland niet konden. Voor wat ze in Nederland moeten betalen krijgen ze in het beste geval een rijwoning, hier een open bebouwing.

•

Respondent wijst er op dat heel wat van de Nederlanders die naar Essen gekomen zijn omwille
van fiscale redenen, recent, eens gepensioneerd, terugkeren om bij hun kleinkinderen te zijn.
Ze worden echter vrij systematisch vervangen door andere Nederlanders.

•

Als gevolg van de inwijking van Nederlands situeren de nieuwkomers in de verkavelingen zich
in de brede leeftijdscategorie van 35 à 65 jaar.

•

Respondent wijst er op dat deze trend het meest uitgesproken is in de meer residentiële wijk
Heikant, toch ook de door sociale koopwoningen gedomineerde wijk Heiend wordt – weliswaar op een lager prijsniveau – meer en meer met dezelfde trend geconfronteerd. In Heiend
was er – behalve het feit dat de wijk stap voor stap vol werd gebouwd – lange tijd weinig beweging. Dit heeft te maken met de sociale status van de bewoners (lagere middenklassers),
maar ook met het gegeven dat aan de aankoop van een sociale koopwoning (ontwikkelaar:
IGEAN) een verplichte woonduur vast ging. Stilaan komen de eerste woningen op de markt en
deze worden vaak gekocht door Nederlanders.

•

Respondent meent inderdaad waar te nemen dat mensen verkavelingen verlaten om naar appartementen te trekken. “De kinderen zijn het huis uit. En er is natuurlijk een gigantisch verschil
tussen wat ze als verkoopprijs voor hun woning kunnen krijgen en wat ze er destijds zelf voor
betaald (en afbetaald) hebben. Vaak hebben ze de woning nog zelf gebouwd. Toen was dat de
gewoonte. Die huizen zijn vandaag € 250.000 tot € 300.000 waard. De investering van toen
blijkt vandaag een enorm spaarpotje te zijn. Ze kopen een appartement van € 125.000 à
€ 150.000 en er blijft er nog genoeg over om van te leven.”

•

Er wordt volgens respondent sneller gekocht dan vroeger. “Men gaat sneller kopen, maar velen
huren toch nog eerst. Want met die huidige prijzen, je moet het nog maar kunnen betalen. Wat
we wel zien, is dat jongeren op vrij jonge leeftijd een appartement kopen en het verhuren. Ze
blijven dan nog 2, 3 jaar thuis wonen. Om dan op een leeftijd van pakweg 28 een stap verder te

Er is duidelijk vraag naar het inplanten van gemeenschappelijke voorzieningen voor ouderen die
het mogelijk maken om langer in de eigen woning en woonwijk te blijven, en er is vraag naar een
meer kwalitatieve publieke ruimte (qua mobiliteit, kindvriendelijkheid, onderhoud en netheid) maar
er wordt hiervoor gerekend op de staat in plaats van op collectief privaat initiatief.
De heterogeniteit van de wijk naar leeftijd wordt geapprecieerd en verdedigd (daarom kan de pensioenwijk op weinig enthousiasme rekenen), maar de toenemende heterogeniteit qua afkomst en
klasse wordt minder bejubeld; de instroom van rijkere Nederlanders wordt met gemengde gevoelens onthaald omdat dit een bedreiging zou vormen voor de bestaande sociale en familiale netwerken.
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staan (sparen, meerwaarde appartement). Neem een koppel dat gaat huren: voor een appartement is dat € 550. Zelfs voor normale tweeverdieners – € 1.100 à € 1.200 elk – met nog alle
kosten van elektriciteit, gas, en verzekering erbij, er is dan geen geld om te kunnen sparen. […]
Ik heb er voor een paar maand zo drie gehad. Ze kopen een appartement om te verhuren en
blijven thuis wonen. Ze gaan werken, kunnen een stuk van een lening afbetalen, huurder betaalt ook deel mee en er is een stuk fiscaal voordeel. En na een aantal jaren gaan ze er in. En
intussen stijgt ook de waarde. Is uiteraard niet aan iedereen besteed. Het zijn vooral kinderen
van zelfstandigen en van mensen die in de bouw zitten, die in de bouw zitten. En die het van
huis uit al iets beter hebben”.

ontwikkeld. De gemeente legde de verplichting op om aan inwoners van de gemeente te verkopen. Dit kan niet meer omdat de Raad van State dit principe verworpen heeft. Maar er is meer:
men slaagde er niet in om alle verkavelingen aan lokale mensen te slijten en is uiteindelijk toch
aan Nederlanders gaan verkopen.
•

Er zijn voorstellen voor verdichting door herverkaveling. Respondent: “Ik heb in de stille verkoop een grond liggen van 50 m breed langs de straat. Daar kunnen meerdere woningen op. Ik
ben bij de gemeente gaan horen en er mogen maar twee woningen op. Het zou dus kunnen. En
als het al gebeurt, is het in beperkte mate. Het zou een oplossing kunnen zijn.” Al stelt respondent dat als het al gebeurt het in feite het verkleinen van de kavels op verkavelingen betreft.
Omdat met van de grote stukken omwille van hun hoge prijs niet meer afgeraakt.

aanbod
•

“De verkavelingen, die hier in stukken en brokken zijn ontwikkeld, zijn de laatste 30 jaar ontwikkeld. In de vroege verkaveling zien we vrij grote loten (1.000 m²); dat zien we nu niet meer.
Met de jaren zijn de loten steeds kleiner geworden. Men heeft langs twee grote staten stelselmatig stukken verkaveld. En daarlangs gaan we naar loten van 250 m². Dus van de courante
maat van 1.000 m² zijn we naar 250 m² met minimale straatbreedte geëvolueerd. Er worden
ook meer 2 onder 1 dak of in halfopen bebouwing gebouwd. Dit type kan nog net op die percelen. Er zit ook meer dan vroeger gesloten bebouwing in. Deze trend heeft uiteraard te maken
met de gestegen grondprijzen.”

•

Respondent wijst er op dat er in Essen nog weinig grond in aanbod is. Hij stelt dat dit ook geldt
voor zijn collega’s. “Dit weerspiegelt zich in de grondprijzen. De kleinere stukken evolueren
naar € 300 per m². Als gevolg daarvan is alles verkoopbaar. We verkopen vandaag gronden
die er al vijf jaar liggen en die men toen niet wilde.”

•

Respondent bevestigt dat er heel wat appartementen worden gebouwd in het centrum van Essen
en Kalmthout.

•

Respondent stelt te merken dat de houtskeletbouwwoningen die in de jaren 1980 gebouwd zijn,
niet zo goed verkopen. “Ik weet niet hoe het komt, maar ze hebben een slechte naam. Mensen
zullen schrik hebben dat het hout begint te rotten. En de banken spelen daarin een rol. Als je
morgen een lening wil, het eerste wat die mannen van de bank doen, is op de muren kloppen.
Je krijgt het wel verkocht, maar de bank werkt toch dikwijls tegen. Als dit zo is dan wordt dat
steeds moeilijker om die woning te verkopen. Nochtans vind ik dat er veel mee mogelijk is. Je
haalt er bij wijze van spreken alle houtwanden uit en je draait het huis om”.

•

Respondent heeft nog geen opsplitsing van een villa tot een tweewoonst of in appartementen
meegemaakt. Respondent staat wel achter de filosofie om grote woningen en boerderijen op te
splitsen. Dit moet in zijn ogen kunnen, zonder dat dit de landelijkheid aantast.

BELEIDSASPECTEN

•

In een poging om betaalbare bouwgronden voor lokale bewoners te voorzien, heeft de gemeente in samenwerking met IGEAN sociale verkaveling (met percelen van om en bij de 700 m²)
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4.9.4

analyse lokaal beleid

PLANNINGSCONTEXT

gewestplan
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Het zuidelijk deel ligt in woonuitbreidingsgebied.

bijzonder plannen van aanleg
Er zijn geen BPA’s van kracht in de woonwijk.

verkavelingen
De woonwijk is tot stand gekomen door een opeenvolgende aaneenschakeling van kleinere verkavelingen:
• privé-verkaveling uit 1966 (70-tal woningen);
• twee verkavelingen met sociale koopwoningen (IGEAN), met telkens percelen van ca.
600 m²:
o 1979
o 1990
• nog enkele kleinere privé-verkavelingen.

Figuur 76. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering)

Figuur 77. Overzicht van de geldende verkavelingen
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

o
o

Essen beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
o
gewenste woon- en leefstructuur

o

Het beschermen van waardevol patrimonium;
Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven aan het bestaande schoolcomplex;
Voldoende mogelijkheden te creëren voor het opvangen van de behoefte aan lokale
recreatieve, culturele en jeugdvoorzieningen;
Voldoende middelen te voorzien om de woonkwaliteit in het centrum op peil te
houden.

De gemeente past het principe van de gedeconcentreerde bundeling toe bij de verdeling van haar
woonbehoeften. Dit houdt in dat ze inbreiding in de kernen verkiest op het verder aansnijden van
de open ruimte, maar dat ze haar woonbehoeften voldoende wenst te verspreiden over de verschillende dorpskernen binnen haar gemeente.

Op het vlak van woningprogrammatie wordt voorgesteld om in het niet ontwikkeld gedeelte van
het woonuitbreidingsgebied een inbreidingsproject te realiseren.

Vanwege de centrale ligging en de goede ontsluiting (zowel per auto als met het openbaar vervoer)
van de kernen in de woonband worden nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie aan de kernen van
Essen en Wildert gekoppeld.

Het project omvat de ontwikkeling van een twintigtal sociale kavels. Het project wordt in één fase
gerealiseerd door de gemeente in samenwerking met eigen instellingen, derden (VHM, …) en privé. Het project kan slechts ontwikkeld worden indien gelijktijdig een compenserend rup wordt opgemaakt of indien een geactualiseerde woningbehoeftestudie de ontwikkeling van het gebied kan
motiveren.

beleid op het niveau van de deelruimte ‘Wildert’
Wildert wordt ontwikkeld als de tweede kern van de gemeente. Hierbij wordt geopteerd om een
woonkern uit te bouwen in sterke relatie met de groene omgeving. Ook in de dorpskern van Wildert kunnen mogelijkheden worden onderzocht om bijkomende functies (voornamelijk gedifferentieerd woonbeleid) op te vangen, maar met het aansnijden van nieuwe gebieden zal zeer voorzichtig worden omgesprongen. Een grondige afweging van nieuwe woongebieden ten opzichte van het
behoud van landschapselementen is aangewezen. Een verdichting van het centrum kan van belang
zijn om bepaalde woonondersteunende functies in de dorpskern te behouden.
Ondanks dat Wildert als woonkern is geselecteerd, wordt er vanuit het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan een gedifferentieerde invulling voorzien. In de kern van Wildert worden, door zijn
ligging binnen de woonband, mogelijkheden voorzien om de taakstelling inzake wonen binnen de
gemeente op te vangen. Daarnaast wordt er in Wildert voldoende aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de lokale woonondersteunende functies (zoals winkels, voorzieningen en erecreatie, …).
Volgende beleidslijnen worden voor de kern van Wildert gehanteerd:
• Het stimuleren van de effectieve ontwikkeling van beschikbare bouwpercelen in de kern,
teneinde het aanbod aan bouwmogelijkheden in de kern te verhogen en een concurrentieel
aanbod te creëren om bebouwing in de open ruimte te vermijden.
• Het realiseren van een geschikt aanbod aan betaalbare huisvesting in de kern, door het
ontwikkelen van niet-gerelateerde woongebieden, om tegemoet te komen aan de huidige en
toekomstige behoefte in de gemeente en dit hoofdszakelijk in functie van het doelgroepenbeleid.
• Het voeren van een verdichtingsbeleid om tegemoet te komen aan de vraag naar kleinere
(betaalbare) woningen door:
o Gebieden af te bakenen waar meergezinswoningen gewenst zijn;
o Gebieden af te bakenen waar vervangingsbouw gewenst is.
• Het voeren van een kwaliteitsbeleid door:
o De verblijfskwaliteit in de woonomgeving te verhogen door een gedeeltelijke herinrichting van het openbare domein;
o Het versterken van het voorzieningenapparaat in de centrumstraten van Wildert;
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ONTWIKKELINGEN

•

De woonwijk Heiend (= onze case) bestaat voor het grootste deel uit sociale koopwoningen. Aan de verkoop zijn verplichtingen verbonden. Wie vroeger dan na 20 jaar bewoning
verkoopt, krijgt een boete. Dit heeft er toe geleid dat er in die wijken eerder weinig is
doorgestroomd. Respondent wijst er op dat als er verkocht wordt, het steeds vaker Nederlanders zijn die kopen.

•

Er wordt nog verkaveld in Essen, zij het minder dan vroeger en op kleinere percelen.

•

Er is een toegenomen vraag voor de bouw van appartementen. In het centrum van Wildert
zijn enkele nieuwbouwprojecten voorzien, onder meer nabij de kerk (23 woongelegenheden in 3 volumes). Nieuwe appartementen worden vaak gebouwd op de plaats van afgebroken oude huizen (verdichting door perceelsgewijze vervangingsbouw). Het gaat dan
ook meestal over kleinere appartementsgebouwen (een woongelegenheid op het gelijkvloers en een duplex in het dak).

BELEID

•

Het bestuur houdt zich strikt aan de bestaande verkavelingvoorschriften. Wanneer de voorschriften eengezinswoningen opleggen, dan worden geen andere woningtypes (bv. kangoeroewoningen) toegelaten.

•

Voor een van de laatste stukjes open ruimte in de woonwijk Heiend is er een verkavelingsaanvraag geweest. Deze werd geweigerd omdat het gebiedje in een overstromingsgebied
gelegen is.

•

De gemeente streeft bij nieuwe ontwikkelingen (verkavelingen) naar halfopen bebouwing.
Dit drukt de grondprijs en dus de kostprijs. Het heeft als doel om de eigen mensen in de eigen gemeente een betaalbare woning aan te bieden. Er is trouwens een algemene trend naar
kleinere kavels (400 m²).

•

In Essen zijn er twee BPA’s voor het centrum en één BPA voor een KMO-zone. Alle ontwikkelingen voor wonen (Heiend; Heikant in Essen) zijn tot stand gekomen door middel
van verkavelingen.

•

Essen kent met een grote problematiek van permanent wonen in verblijfsrecreatieparken.
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4.10.4 uitwerking van voorstellen
BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• dorpswijk zonder specifiek karakter
• ingewikkelde ontsluitingsstructuur
demografie
• sociale banden zeer sterk
markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• vraag naar verdichting op eigen perceel
• vraag naar nieuwe vormen van sociale kavels
• nieuwe aanvragen voor appartementsgebouwen
beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• inbreiding in de kernen
• herinrichting van het openbaar domein
• verkaveling van lege terreinen niet gewenst door de omwonenden
• woondichtheid niet gespecificeerd
De case in Essen kenmerkt zich door generieke karakteristieken van een dorpswijk: de oppervlakte
van de wijk is met 39 hectare relatief klein, maar in verhouding tot de dorpskern zeer groot. De
voorzieningen zijn geconcentreerd in de dorpskern. De wijk zucht onder de banale eenvormige
architectuur van kleine eengezinswoningen. De grootte van de percelen met een oppervlakte tussen
400 en 600 m² is bescheiden, uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden van de woningen zijn op het
eerste gezicht beperkt. In enkele gevallen worden twee percelen aan elkaar gekoppeld om een groter
huis te bouwen. Nochtans geven de bewoners de voorkeur aan uitbreiding op het bestaande perceel.
De sociale banden tussen de bewoners onderling in de wijk zijn hecht en de mensen willen liefst
doorheen de verschillende leeftijdsfasen in de wijk blijven wonen. Gecombineerde woonvormen
waarin verschillende familieleden één percelen delen zijn in Essen denkbaar.
Een specifiek kenmerk van de wijk in Essen is het ontsluitingspatroon. Een groot aantal straten zijn
doodlopend; de wijk is maar op twee punten toegankelijk vanuit de dorpswegen. Er kunnen drie
verschillende perceeltypologieën onderscheiden worden: percelen waar het openbaar domein langs
de voor- en achterkant van het perceel verloopt, percelen met een klassieke opstelling van een straat
langs de voorkant en een tuin van een buur langs de achterkant en ten derde percelen die langs een
doodlopende straat liggen.
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THEMA: ‘DORPSWIJK’

Het voorstel zal onderzoeken in hoeverre een uitbreiding op perceelsniveau binnen een beperkte perceelsoppervlakte mogelijk is. De uitbreidingsmogelijkheden wisselen in functie van de
verhoudingen en grootte van het perceel en de relatie van het perceel met het openbaar domein.
Mogelijke nieuwe woontypologieën en hun relatie met het openbaar domein worden onderzocht.
Uitgangspunt voor de studie zijn de drie bovenvermelde opstellingen van percelen. De bestaande
regels worden telkens ten opzichte van de specifieke situatie aangepast om de mogelijkheden van het
perceel en van de bestaande bebouwing maximaal uit te buiten. De ligging van de privé-tuin t.o.v.
de uitbreidingen, de nieuwe relatie met de buren en de inrichting van het openbaar domein spelen
hierbij een belangrijke rol.
Er wordt geopteerd om de twee onbebouwde leegtes in deze wijk vrij van bebouwing te houden.
In plaats van toekomstige lokale voorzieningen op de leegtes te ontwikkelen wordt voorgesteld
deze op de bestaande kavels te realiseren: een bestaand huis kan mits een beperkte uitbreiding een
kinderopvang worden.
Kleine winkels, kleinschalige kantoorruimtes of ateliers kunnen binnen de bestaande bebouwing
hun plaats vinden mits beperkte verbouwingen van het bestaande. De lokale voorzieningen worden
verweven binnen de bestaande bebouwing- en verkavelingstructuur en de nog lege zones worden als
groenruimtes behouden.
Op termijn zal dan zowel programmatisch - door nieuwe combinaties van woontypologieën - alsook
ruimtelijk - door heraanleg van het openbaar domein - de relatie tussen de wijk en het dorp hersteld
worden.
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4.10

vaststellingen en conclusies op het niveau van de
illustrerende cases

Het onderzoek van de illustrerende cases en de uitwerking van voorstellen bevestigen enkele vaststellingen, die gemaakt zijn op het niveau Vlaanderen.
• De diversiteit, die kon herkend worden tussen de klassieke woonwijken onderling op sociaal-demografisch en op ruimtelijk-morfologisch vlak, zet zich door op het niveau van de
woonwijk. Binnen de illustrerende cases zelf komt in de meeste gevallen een grote diversiteit van woningtypes en verkavelingsvormen voor. Dit heeft onder meer te maken met de
opbouw van de woonwijken, die zich ontwikkeld hebben als een aaneenschakeling van
verschillende kleinere verkavelingen. Voor sommige wijken is die diversiteit heel prominent aanwezig (bv. in Mariakerke en in Maasmechelen), voor andere wijken een stuk minder (bv. in Bonheiden-Keerbergen en in Essen).
• De goede ligging van de woonwijken komt tot uiting in de nabijheid van het voorzieningenapparaat en de vrij goede ontsluitingsmogelijkheden, ook met het openbaar vervoer. De
woonwijken zijn helemaal niet zo monofunctioneel als meestal gedacht wordt. In verweving met het wonen komen – weliswaar in beperkte mate – ook andere functies voor:
kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen, groenvoorzieningen, enz.
• In de illustrerende cases is een dynamische ontwikkeling vast te stellen, en dit op twee manieren. Enerzijds worden de woonwijken geleidelijk aan uitgebreid met nieuwe verkavelingen. Anderzijds is er ook een interne naverdichting aanwezig, waarbij de reeds ontwikkelde zones verder ingevuld worden. De invulling van de woonwijken verloopt dus gespreid in de tijd.
• Het grote aanbod aan onbebouwde percelen (bijna 30.000 voor de 360 klassieke woonwijken) vertaalt zich in een grote beschikbaarheid van de ruimte voor nieuwe ingrepen. Elk
van de cases biedt enorm veel mogelijkheden voor een ruimtelijke herontwikkeling: verdichting, aanpassing van de woningvoorraad of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Daarnaast hebben de illustrerende cases ook enkele bijkomende verduidelijkingen kunnen brengen in de kenmerken en de ontwikkelingen die zich afspelen in de woonwijken. Deze vaststellingen
gelden uiteraard enkel voor de zes illustrerende cases en kunnen niet zomaar veralgemeend worden
naar alle woonwijken.
• De eigendomsstructuur zal een bepalende factor worden bij de uitwerking van ruimtelijke
ontwikkelingsperspectieven voor de woonwijken. Zonder medewerking van de eigenaars
van de percelen zijn nieuwe, structurele ingrepen in de woonwijken quasi onmogelijk. Bijna elk van de voorstellen voor de illustrerende cases hebben invloed op de perceelsstructuur en de eigendomsgrenzen.
• Zonder in simplistische veralgemeningen te willen vervallen, blijkt dat er vanuit de markt
een grote vraag bestaat naar appartementen. Deze vraag is niet overal even uitgesproken en
wordt in een aantal cases ook bewust geweerd (bv. een deel van de bewoners van Tervuren). Toch lijkt er op de bestaande woonwijken wel een druk aanwezig vanuit de markt
naar verdichting, zowel door middel van inbreiding als door vervangingsbouw.
• Het lokale beleid lijkt geen betrokken partij te zijn bij wat er gebeurt in deze woonwijken.
In sommige gevallen worden de verkavelingsvoorschriften strikt nageleefd, in andere gevallen wordt er ad hoc gewerkt met afwijkingen. Een duidelijke beleidslijn over het omgaan met deze woonwijken ontbreekt.
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Voor de verschillende illustrerende cases werden, op basis van een analyse vanuit de vier invalshoeken (ruimte, demografie, markt en lokaal beleid) voorstellen uitgewerkt voor ingrepen in de
woonwijk. De voorgestelde ingrepen hebben zowel betrekking op mogelijkheden tot verdichting
als op een aanpassing van de bestaande woningvoorraad en op een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van de woonwijken. Het zijn geen concrete plannen of ontwerpen, die zouden moeten gerealiseerd worden, maar verkennende voorstellen op conceptueel niveau. Ze bieden een inzicht
in de mogelijkheden tot ingrepen in de woonwijken en bieden denkrichtingen aan voor het ruimtelijke beleid. De voorstellen spelen in op de specifieke kenmerken en evoluties die zich voordoen in
de bewuste woonwijk. Bij de bepaling van de thema’s en de uitwerking van de voorstellen was het
niet mogelijk om op elk uitgangspunt een antwoord te geven, omdat de uitgangspunten van de verschillende invalshoeken soms tegenstrijdig waren. Zo bestaat in Tervuren tegelijkertijd de vraag
om te verdichten (en op deze manier het woningaanbod te vergroten) als de vraag om niet te verdichten (en op deze manier het waardevolle landschappelijke kader te behouden). In deze gevallen
werd er toch een keuze voorgesteld, die in de realiteit misschien anders kan zijn.
•

Het voorstel voor Mariakerke gebruikt de aanwezige kastelengordel om de ruimtelijke
structuur van de woonwijk in zijn totaliteit te versterken. De omgeving van de grote,
groene kasteelpercelen wordt programmatisch opgeladen met nieuwe publieke voorzieningen en met nieuwe woningtypes, zodat de structurerende kracht en het publieke karakter
van de kasteelpercelen tot uiting komt. Verdichting, de inbreng van nieuwe woningtypes en
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit komen samen voor in dit voorstel. Eveneens in functie
van de versterking van de ruimtelijke structuur van de woonwijk wordt voorgesteld om
langs een aantal belangrijke assen een generiek verdichtingsbeleid te voeren.

•

Ook het voorstel voor Tervuren neemt enkele landschappelijke elementen als basis, ditmaal
om een beperkte verdichting te realiseren zonder het groene karakter van de woonwijk aan te tasten. Bestaande dreef- en haagstructuren worden behouden en aangevuld
met nieuwe, die het verdichtingsproces begeleiden. Het landschappelijke kader legt randvoorwaarden op aan de schaal en de omvang van de verdichting.

•

In een deel van de woonwijk van Wevelgem wordt voorgesteld om het openbare domein
gedeeltelijk te privatiseren. De individuele percelen van de woningen worden vergroot
aan de voorzijde, waardoor een deel van het openbare domein ingelijfd wordt bij de woonpercelen. Dit voorstel speelt in op de aanwezigheid van een overgedimensioneerde publieke ruimte, op het gebrek aan dynamiek in de woonwijk, op de wenselijkheid tot verluchting
van de bebouwde structuur en op het problematische karakter van de wijkidentiteit. In
functie hiervan wordt voorgesteld om te werken aan de kwaliteit van het openbare domein.
De gedeeltelijke privatisering laat toe aan de bewoners om zich opnieuw – letterlijk – een
stuk van de wijk toe te eigenen en op deze manier een grotere betrokkenheid te vertonen.

•

In Maasmechelen daarentegen worden verschillende inbreidingsprojecten voorgesteld,
om de grote onbebouwde ruimtes in de binnengebied beter te benutten. Dit gaat in op het
grote aanbod aan onbebouwde percelen en op de vraag naar nieuwe, stedelijke woningtypes. Deze inbreidingsprojecten kunnen heel verschillende functies omvatten: wonen, voorzieningen, parken of groenvoorzieningen, sport- en recreatieterreinen, enz. Bij de uitwerking van de inbreidingsprojecten moet aandacht geschonken worden aan een geschikte types van bebouwing in functie van de bestaande bebouwde structuur.
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•

In het woonpark van Keerbergen wordt voorgesteld om de mogelijkheid en de aard van
nieuwe ingrepen te koppelen aan het behoud en het herstel van het bos. In functie van
deze doelstelling worden gedifferentieerde ingrepen voorgesteld, afhankelijk van de bebossingsgraad en de schaalgrootte van de percelen. Sommige percelen moeten bestemd blijven
voor eengezinswoningen; andere – heel grote – percelen worden gebruikt om grotere projecten (appartementen of seniorenresidenties) te realiseren met een lage woningdichtheid,
zodat geen versnippering van de ruimte optreedt. Dit voorstel streeft naar het behoud en het
herstel van de ruimtelijke identiteit en het specifieke karakter van het woonpark.

•

Voor Essen kan een mogelijke oplossingsrichting er in bestaan om een herverdeling door
te voeren van privaat en publiek domein. Op de plaatsen waar momenteel doodlopende
straten zijn (pijpekoppen), en dus enkel bestemmingsverkeer, kan de onbebouwde ruimte
herverdeeld worden. Het private domein blijft dan beperkt tot de bebouwing, terwijl de
volledige onbebouwde ruimte een groot, aaneengesloten (semi-)openbaar domein vormt.
Dit voorstel gaat uit van de versterking van de identiteit van de wijk en van de sterke sociale verbanden die er aanwezig zijn.

De voorstellen voor de zes illustrerende cases versterken de idee, die naar voor gebracht werd vanuit de analyse op het niveau Vlaanderen, dat een ruimtelijk beleid voor de klassieke woonwijken
moet inspelen op de bestaande ruimtelijke kenmerken en ontwikkelingen binnen de woonwijken. Met andere woorden is het belangrijk om gebiedsgericht te werken en de aanpak van woonwijken te baseren op ontwerpen. Nochtans bevat elk van de voorstellen voor de illustrerende cases
ook een aantal generieke aspecten, die kunnen herhaald worden in gelijkaardige situaties (bv. een
structurerende as zoals in Mariakerke, een overgedimensioneerd publiek domein zoals in Wevelgem, een kleinschalige perceelsstructuur zoals in Essen). Diezelfde situaties kunnen zich echter
voordoen in verschillende types van woonwijken. Daarom moet het onderscheid tussen types van
woonwijken, zoals gemaakt op het niveau Vlaanderen, met de nodige omzichtigheid benaderd
worden. Finaal zouden de reële situatie en het gebiedsgerichte ontwerp op wijkniveau de toetssteen
moeten worden voor ingrepen in een woonwijk.
De grote diversiteit van de illustrerende cases en de grote waaier aan mogelijkheden om ruimtelijke
ingrepen te doen in deze woonwijken laten ook vermoeden dat de selectie van de cases een vrij
goed inzicht biedt in de kenmerken en de mogelijkheden van de klassieke woonwijken. Ongetwijfeld zijn hiermee niet alle thema’s of alle mogelijke ingrepen behandeld, maar de verscheidenheid in dit verkennende onderzoek is vrij groot. Bovendien is er door de geografische spreiding van
de cases ook een duidelijk regionaal onderscheid merkbaar. Toch kan hier nog de opmerking gemaakt worden dat drie van de zes illustrerende cases speciale gevallen zijn door het feit dat ze beinvloed worden door een buitenlandse woningmarkt: Tervuren (nabijheid van Brussel en van een
Engelse school), Maasmechelen (aanwezigheid van inwoners van Italiaanse en Turkse afkomst en
nabijheid van Nederland) en Essen (nabijheid van Nederland). In Wevelgem, dat nochtans dicht bij
de grens met Frankrijk gelegen is, speelt dit veel minder.
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