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1 INLEIDING 

1.1 opdrachtomschrijving 

1.1.1 situering van de opdracht 

Het samenwerkingsverband Grontmij – Hogeschool Gent (master Stedenbouw) – WES – XDGA 
heeft van de Vlaamse overheid – departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erf-
goed (RWO) in oktober 2006 de opdracht gekregen om een studie uit te voeren over het 
(her)gebruik van de bestaande woningvoorraad in de klassieke woonwijken uit de jaren 1960 
– 1980. 
 
De studie vormt een verkennend onderzoek in functie van een globale herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op lange termijn. De studie kadert in een breder onderzoek 
naar het thema ‘wonen’. Hierin gebeurt onderzoek naar het aanbod aan wonen, naar gewijzigde 
woonwensen, naar een evaluatie van de trendbreuk, naar prognoses over woonbehoeften, naar mi-
graties, enz. De studie moet elementen aanreiken voor de beleidsmatige vertaling van de waarge-
nomen trends in het informatieve en het richtinggevende deel van het toekomstige ruimtelijk struc-
tuurplan Vlaanderen. 
 
De opdrachtomschrijving wordt volledig weergegeven in het bestek nr. ARP/06/06 en wordt hier-
onder samengevat. 
 
 
 
1.1.2 probleemdefinitie 

De opdracht gaat uit van de veronderstelling dat de klassieke woonwijken, die gerealiseerd worden 
in de jaren 1960 – 1980, niet meer aangepast zijn aan de huidige woonwensen en bevolkings-
groepen. Het zou namelijk meestal gaan over grote woonwijken, die gekenmerkt worden door de 
dominante aanwezigheid van één bepaald (open) woningtype en die gericht zijn op het aantrekken 
van jonge gezinnen. De gezinssamenstelling van de oorspronkelijke bewoners is ondertussen ge-
wijzigd: de kinderen zijn het huis uit, de ouders zijn zorgbehoevender, de omvang van de woningen 
is niet meer afgestemd op de gezinsgrootte, er is een gebrek aan buurtvoorzieningen, de woonwijk 
is sterk gericht op automobiliteit, enz. 
 
Deze veronderstelling laat vermoeden dat er ingrepen zullen nodig zijn in deze woonwijken, om 
het woningaanbod af te stemmen op de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen. 

• Zo kan er gezocht worden naar het creëren van een bijkomend woningaanbod door ver-
dichting (bv. kangoeroewonen, herbouw) of door aanpassing van woningen op maat van 
wijzigende woonbehoeften en –wensen (bv. opdelen van woningen, samenwonen). Hier-

door zou een deel van de woningbehoefte in Vlaanderen kunnen opgevangen worden bin-
nen bestaande woonwijken.  

• Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nieuwe woonconcepten over de generaties heen toe 
te passen: intergeneratiewonen, kangoeroewonen, levenslang wonen, aanpasbaar bouwen, 
samenwonen, de zorgwoning, enz. Het stimuleren van levenslang wonen op het niveau van 
de buurt kan de woonmobiliteit op het niveau van de buurt bevorderen en voorkomen dat 
er nodeloos extra ruimte moet aangesneden worden om nieuwe, aangepaste woningen te 
voorzien. Dit lijkt eveneens noodzakelijk om een sociale mix en betaalbaar wonen te reali-
seren. 

 
De vraag stelt zich of de Vlaamse overheid een specifiek beleid moet uitwerken voor deze woon-
wijken en of er rekening moet mee gehouden worden in het ruimtelijke beleid. Momenteel bestaat 
er geen duidelijk zicht op de reële situatie in deze woonwijken (significante trends, de daadwerke-
lijke behoefte, de mogelijkheden voor het beleid) of op goede voorbeelden die hierop inspelen. Het 
is weinig bekend hoe en of de vastgoedmarkt of het lokale beleid deze situatie ervaren en hierop 
inspelen. Het is tenslotte ook niet duidelijk wat de omvang is van de geschetste problematiek. 
 
 
 
1.1.3 finaliteit van de studie 

Het doel van de studie is drieledig. 
• In eerste instantie moet de problematiek in de klassieke woonwijken scherp gesteld worden, 

zowel kwantitatief als kwalitatief. Bovendien moeten de gemaakte veronderstellingen on-
derworpen worden aan een kritisch onderzoek. 

• Ten tweede moet de studie een aanzet bieden van mogelijke oplossingen op het niveau van 
de woonwijk. Het gaat hierbij om beleidsmatige oplossingsrichtingen (bv. richtlijnen bij de 
opmaak of de wijziging van verkavelingsvoorschriften) of om projectmatige oplossingsrich-
tingen (bv. te ondernemen stappen om een verkaveling te wijzigen, mogelijke acties voor 
lokale besturen). Het is niet de bedoeling om volledige beleidsvoorstellen uit te werken, 
noch om ontwerpmatige oplossingen aan te reiken. 

• Tenslotte moet de studie een meer gedetailleerd en visueel inzicht bieden aan de hand van 
praktijkvoorbeelden die op een gepaste en creatieve manier op de geschetste problematiek 
inspelen voor diverse woonmilieus (zowel suburbane verkavelingen als binnenstedelijke 
buurten). 

 
De studie richt zich op de grote woonwijken, die gerealiseerd werden in de jaren 1960 – 1980 via 
verkavelingen, en die gekenmerkt worden door de dominante aanwezigheid van eenzelfde (open) 
woningtype. 
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1.2  einddocumenten 

Dit eindrapport vormt de neerslag van het verkennende onderzoek. Het eindrapport omvat het plan 
van aanpak bij uitvoering van de opdracht, de beschrijving en de analyse van de woonwijken, de 
onderzoeksresultaten, de conclusies over de klassieke woonwijken en de aanbevelingen voor het 
ruimtelijke beleid. De nota is opgebouwd als volgt: 

• de opdrachtomschrijving; 
• de beschrijving van de aanpak van het onderzoek; 
• het onderzoek van de klassieke woonwijken op het niveau Vlaanderen; 
• het onderzoek van zes illustrerende cases; 
• de algemene conclusies van het onderzoek en beleidsaanbevelingen; 
• de gebruikte bronnen. 

 
Naast het eigenlijke eindrapport worden enkele aparte documenten opgemaakt, die het onderzoek 
en de resultaten ervan verduidelijken: 

• de managementsamenvatting geeft beknopt de verschillende stappen van het onderzoek 
weer, samen met de conclusies en de aanbevelingen; 

• de kaartenbundel bevat de grotere kaarten, die gebruikt werden bij de analyse, op een dui-
delijker leesbaar A3-formaat; 

• het digitaal bestand in GIS-formaat omvat de basiskaart en bijhorende gegevens, die kun-
nen gebruikt worden voor verdere verwerking. 
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2 AANPAK VAN HET VERKENNENDE 
ONDERZOEK 

2.1 uitgangspunten 

Het hergebruik van de bestaande woningvoorraad is voor de ruimtelijke ordening geen nieuw the-
ma. Tijdens de voorbije eeuwen werden bestaande woongebieden steeds herbruikt om nieuwe ge-
neraties te huisvesten. Bestaande bebouwde structuren werden hierbij verbouwd en aangepast om 
te voldoen aan nieuwe woonwensen en –behoeften. In sommige gevallen ging het om beperkte 
aanpassingen aan bestaande gebouwen, in andere gevallen waren meer structurele ingrepen nood-
zakelijk. Voorbeelden hiervan zijn de historische steden, waarvan sommige wijken in min of meer 
aangepaste vorm door verschillende generaties gebruikt werden als woonbuurt. Beleidsmatig zijn 
op verschillende tijdstippen programma’s opgezet om de vernieuwing van woonbuurten te stimule-
ren, zowel op buurtniveau (bv. herwaarderingsprojecten) als op perceelsniveau (bv. subsidierege-
lingen). 
 
De klassieke woonwijken, die gerealiseerd werden in de periode 1960 – 1980, zijn heel recente be-
bouwde structuren. Ze werden nieuw aangelegd in de open ruimte, als uitbreiding van steden en 
kernen. Deze woonwijken hebben nog geen ingrijpende aanpassingsprocessen ondergaan om op-
eenvolgende generaties te huisvesten, zoals de historische woonwijken. Door de veroudering van 
de oorspronkelijke bewoners, en de ermee gepaard gaande demografische veranderingen en gewij-
zigde woonbehoeften, stelt zich nu ook voor de klassieke woonwijken de vraag naar het toekom-
stige gebruik van de bestaande woningvoorraad. 
 
De uitwerking van de studie baseert zich op de hypothese dat de klassieke woonwijken over blij-
vende potenties beschikken om te fungeren als een aantrekkelijk woonmilieu voor specifieke doel-
groepen op de woningmarkt. Deze hypothese is gebaseerd op volgende overwegingen en vaststel-
lingen. 

• De woonwijken zijn gelegen nabij de stedelijke centra en zijn meestal opgenomen in de af-
bakening van de stedelijke gebieden. 

• In vele woonwijken komt een relatief groot aanbod aan onbebouwde percelen voor. 
• Vele woningen zullen van eigenaar veranderen door de grote (toekomstige) veranderingen in 

de bevolkingssamenstelling van de woonwijken en door de dynamiek van de huidige bewo-
ners. 

 
Vanuit deze hypothese worden drie belangrijke vragen uit de opdrachtomschrijving beantwoord 
met betrekking tot het thema wonen in het huidige en toekomstige ruimtelijk beleid. 

1. Hoe kan er omgegaan worden met het bestaande aanbod vanuit een streven naar het ver-
sterken van het stedelijk wonen in Vlaanderen en het benutten van de woonmogelijkheden 

binnen stedelijke gebieden (verdichtingsprojecten, renovatieprojecten, opvulling van het 
juridisch aanbod aan percelen, …)? 

2. Wat zijn de mogelijkheden om nieuwe (woon-)concepten over de generaties heen te im-
plementeren en om de woningvoorraad aan te passen aan de veranderende demografische 
samenstelling van de bevolking en de hieruit voortvloeiende specifieke woonwensen van 
doelgroepen? 

3. Hoe kan het (her-)gebruik van traditionele woonwijken leiden tot een versterking van ruim-
telijke kwaliteit in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deze woonwijken, zoals 
groenvoorzieningen, openheid, openbaar domein, die een hogere gebruiks- en belevings-
waarde kunnen toegekend worden? 

 
Op basis hiervan kunnen de uitdagingen voor het ruimtelijke beleid bepaald en omschreven wor-
den. Dit laat toe om voorstellen en beleidsaanbevelingen aan te reiken, zodat de klassieke woon-
wijken verder kunnen evolueren tot een volwaardig onderdeel van de bebouwde structuren en kun-
nen behouden blijven of versterkt worden als kwalitatieve woonomgevingen. 
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2.2 aanpak van het onderzoek 

Het verkennende onderzoek naar het (her)gebruik van de bestaande woningvoorraad in de groot-
schalige woonwijken uit de jaren 1960 – 1980 werd uitgevoerd in een tijdsbestek van minder dan 
zes maanden. Het onderzoek werd gestart op 23 oktober 2006 en het eindrapport werd ingediend op 
13 april 2007. 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door een samenwerking tussen vier partijen, die elk een bijdrage 
geleverd hebben vanuit hun specifieke deskundigheid: 

• Grontmij voor de projectcoördinatie en de aspecten van ruimtelijke ordening en beleids-
ondersteuning; 

• Hogeschool Gent voor de demografische analyse en de analyse van de marktwerking; 
• WES voor de ruimtelijke ordening en de beleidsondersteuning; 
• XDGA voor het stedenbouwkundige en architecturale ontwerp. 

De samenwerking tussen deze vier partijen liet toe om de opdracht gelijktijdig te benaderen vanuit 
verschillende invalshoeken en om de verschillende aspecten van de opdracht te vatten in hun on-
derlinge samenhang en hun complexiteit. 
 
Om een duidelijk inzicht te krijgen in het functioneren en de evolutie van de grootschalige woon-
wijken van de periode 1960 – 1980 voorziet het plan van aanpak twee sporen, die ongeveer tege-
lijkertijd uitgevoerd werden. 

• Het eerste spoor heeft betrekking op het Vlaamse niveau en heeft tot doel om een totaalbeeld 
weer te geven van de klassieke woonwijken over gans Vlaanderen. 

• Het tweede spoor gaat in op enkele specifieke cases, die aan een gedetailleerd onderzoek 
onderworpen worden. Bedoeling hiervan is om een inzicht te verkrijgen in de kenmerken 
van deze wijken en in de kansen en mogelijkheden tot herontwikkeling. In functie hiervan 
worden de concrete ontwikkelingen en transformaties onderzocht, die zich voordoen in deze 
woonwijken. 

 
De uitwerking van beide sporen gebeurt op een gelijkaardige manier. 

• In eerste instantie gebeurt een aanduiding of selectie van de te onderzoeken woonwijken. Dit 
bakent duidelijk het onderzoeksobject af. 

• De analyse van de woonwijken gebeurt door middel van vier invalshoeken. 
° De ruimtelijke invalshoek biedt inzicht in de variatie aan woonmilieus, zodat moge-

lijkheden tot verbeteringsacties of herstructureringsmaatregelen kunnen herkend wor-
den. 

° De demografische invalshoek leidt tot een profilering van de huishoudens van de on-
derzochte wijken en tot een inzicht in de recente bevolkingsevoluties in de wijken. 

° De analyse van de markt verschaft inzicht in de marktpositie van de wijken en gaat de 
tendenzen na die bestaan in de markt om om te gaan met dergelijke woonwijken. 

° De analyse van het lokale beleid gaat na welke beleidsmatige ingrepen gebeuren in de 
klassieke woonwijken. 

 
Tenslotte worden de verschillende aspecten van de analyse bijeengebracht en worden conclusies 
getrokken over de totaliteit van het onderzoeksobject. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Schematische voorstelling van het plan van aanpak 
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2.3 overleg 

De uitwerking van het onderzoek werd begeleid door de opdrachtgever en werd opgevolgd door 
een stuurgroep. 
 

• Op regelmatige basis werden overlegmomenten vastgelegd met de opdrachtgever in functie 
van de voortgang van het onderzoek, om voorlopige resultaten en tussentijdse nota’s te be-
spreken. De opdrachtgever werd vertegenwoordigd door: 

° Isabelle Loris, departement RWO – Ruimtelijke Planning; 
° Gerard Stalenhoef, departement RWO – Ruimtelijke Planning. 

 
• Er werden drie overlegmomenten gehouden met de stuurgroep, die bestond uit: 

° Isabelle Loris, departement RWO – Ruimtelijke Planning; 
° Gerard Stalenhoef, departement RWO – Ruimtelijke Planning; 
° Wiet Vandaele, departement RWO – Ruimtelijke Planning; 
° Françoise Vermeersch, departement RWO – Ruimtelijke Planning; 
° Dimitri Meessen, Kabinet van de Vlaamse minister van financiën en begroting en 

ruimtelijke ordening; 
° Marijke Maes, Kabinet van de Vlaamse minister van financiën en begroting en ruimte-

lijke ordening; 
° Veerle Geurts, departement RWO – Woonbeleid; 
° Kaat Tavernier, departement RWO – Woonbeleid; 
° Carine Saelens, departement RWO – Stedenbouwkundig Beleid; 
° Kurt Herregodts, VMSW; 
° Pascal De Decker (Hogeschool Gent); 
° Bart Claessens (Hogeschool Gent); 
° Maarten Loopmans (Hogeschool Gent); 
° Xaveer De Geyter (XDGA); 
° David Schmitz (XDGA); 
° Sven De Bevere (WES); 
° Rik Houthaeve (Grontmij); 
° Christophe Cneut (Grontmij). 

De overlegmomenten met de stuurgroep vonden plaats op 29/11/2006, op 01/02/2007 en op 
16/03/2007. 
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3 ONDERZOEK VAN DE KLASSIEKE 
WOONWIJKEN OP HET NIVEAU VLAANDEREN 

3.1 inleiding 

Dit hoofdstuk biedt een beschrijving en een analyse van de klassieke woonwijken op het niveau 
Vlaanderen. Bedoeling is om een inzicht te bieden, op basis van bestaande gegevens op Vlaams 
niveau, van de kenmerken en de potenties van deze woonwijken. 
 
In het eerste luik van dit hoofdstuk wordt het eigenlijke onderzoeksobject afgebakend. De basis-
kaart duidt alle woonwijken aan in Vlaanderen, die worden opgenomen in de studie. Het gaat om 
de klassieke woonwijken, die gerealiseerd werden in de jaren 1960 – 1980. De basiskaart biedt een 
globaal overzicht van het onderzoeksobject van deze studie op Vlaams niveau, met een duidelijke 
ruimtelijke afbakening (grootte en spreiding van de woonwijken). Dit vormt de basis voor een ty-
pologische indeling van deze woonwijken en voor de selectie van illustrerende cases. De opbouw 
van de basiskaart laat bovendien toe dat er, ook buiten het bestek van deze opdracht, gegevens 
kunnen toegevoegd worden voor, of naar aanleiding van, verder onderzoek. 
 
In het tweede luik worden klassieke woonwijken, die voorkomen in de basiskaart, onderzocht van-
uit vier verschillende invalshoeken. Door vergelijking en interpretatie van gegevens kunnen de 
belangrijkste kenmerken aangeduid worden op het vlak van bebouwing en bewonersprofiel. Daar-
bij gebeurt een onderverdeling van woonwijken volgens type of thema. 

• De analyse van de demografie leidt tot een profilering van de huishoudens van de onder-
zochte wijken in vergelijking met Vlaanderen en voor Vlaanderen als geheel. 

• De ruimtelijke invalshoek biedt inzicht in de variatie aan woonmilieus, die aanwezig is in 
deze grootschalige woonwijken. 

• De analyse van de markt verschaft inzicht in de marktpositie van de wijken en in de (globa-
le) dynamiek die er zich afspeelt. 

• De analyse van het lokaal beleid gaat na of er algemene tendenzen bestaan in Vlaanderen 
van het lokale beleid ten opzichte van grootschalige woonwijken. 

 
In het derde en laatste luik van dit hoofdstuk worden de hypotheses en (partiële) conclusies vanuit 
de verschillende invalshoeken met elkaar in verband gebracht. Zo kan het duidelijk worden of de 
hypotheses en conclusies vanuit de verschillende invalshoeken elkaar versterken dan wel tegen-
spreken. De bedoeling hiervan is om, binnen het kader van dit verkennende onderzoek, heldere 
conclusies en uitgangspunten voor het verdere beleid te kunnen formuleren. 
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3.2 basiskaart van de klassieke woonwijken uit de periode 1960 
– 1980 in Vlaanderen 

3.2.1 inleiding 

Het onderzoek op Vlaams niveau wordt uitgevoerd op 360 woonwijken. De selectie van deze 
woonwijken steunt op een begripsomschrijving van de klassieke woonwijk. Deze begripsomschrij-
ving wordt vertaald in operationele criteria, die systematisch toegepast worden over gans Vlaande-
ren. De 360 woonwijken, die geselecteerd worden op basis van deze criteria, worden gebundeld in 
een basiskaart van de klassieke woonwijken uit de periode 1960 – 1980. 
 
Het hoofdstuk bestaat uit drie delen: 

• begripsomschrijving ‘klassieke woonwijk’; 
• selectie en afbakening van de klassieke woonwijken; 
• beschrijving van de basiskaart van de klassieke woonwijken. 

 
 
 
3.2.2 begripsomschrijving ‘klassieke woonwijk’ 

In de periode 1960 – 1980 neemt de suburbanisatie in Vlaanderen een hoge vlucht. Aan de rand 
van en buiten de historische steden worden heel veel verkavelingen gerealiseerd, en dit onder ver-
schillende groottes en vormen. Sommige verkavelingen beperken zich tot twee percelen, andere 
hebben betrekking op kleine woninggroepen, nog andere zijn even groot als een dorp. Er zijn ook 
clusters van kleine verkavelingen die samen één groot woongebied vormen. Tevens zijn er verka-
velingen die direct aansluiten bij de bestaande, historische bebouwing, terwijl andere verkavelingen 
gelegen zijn in de open ruimte. Verkavelingen kunnen deel uitmaken van woonlinten, deel uitma-
ken van een gebied met verspreide bebouwing of een volledige woonwijk vormen. De meeste ver-
kavelingen worden ingevuld met open bebouwing, maar er zijn ook verkavelingen met andere wo-
ningtypes en met een hogere dichtheid. 
 
De klassieke woonwijken, die het onderzoeksobject uitmaken van deze studie, zijn een deelverza-
meling van de groep van alle woonverkavelingen die gerealiseerd werden in Vlaanderen in de 
periode 1960 – 1980. Het gaat om woonwijken die grootschalig zijn, die een afzonderlijke ruimte-
lijke entiteit vormen en die een belangrijk aandeel open of halfopen bebouwing bezitten. Ze wor-
den afgebakend in een basiskaart van de grootschalige woonwijken. Dit verkennende onderzoek 
gaat uit van de veronderstelling dat de groep van de grootschalige woonwijken in Vlaanderen eigen 
kenmerken bezit, die kunnen onderzocht worden. Dit onderzoek gebeurt zowel in relatie tot de rest 
van de woongebieden in Vlaanderen als tussen de verschillende woonwijken onderling. Het is voor 
dit onderzoeksobject dat de vooropgestelde hypotheses getoetst worden en dat er oplossingsrichtin-
gen gezocht en aangereikt worden. 
 
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is een duidelijke, controleerbare afbakening van het onder-
zoeksobject noodzakelijk. De selectie en de afbakening van de klassieke woonwijken uit de periode 
1960 – 1980 gebeuren op basis van een aantal criteria. Deze criteria hebben betrekking op vier as-
pecten: 

• de ouderdom (1960 – 1980); 
• de functie en het voorkomen (woonwijken); 

• de aanwezige bebouwing (groot aandeel open en halfopen bebouwing); 
• de schaalgrootte (grootschalig). 

Voor elk van deze vier criteria stellen we grenzen vast, waarvan we denken dat ze zo goed moge-
lijk overeenkomen met het vooropgestelde onderzoeksobject zoals beschreven in het bestek van 
deze opdracht. 
 
 
 

 
 

Figuur 2. Schematische weergave van de selectie en de afbakening van de klassieke woonwijken binnen de 
totale groep van verkavelingen in Vlaanderen uit de periode 1960 – 1980 

 
 
 
Bij nader toezien zijn de criteria voor geen enkele van deze aspecten strikt en eenduidig te definië-
ren. De concrete afbakening van de woonwijken op een kaart vereist voor alle vier de aspecten een 
interpretatie. 
 

• De meeste woonwijken komen niet in één bepaald jaar tot stand. De ontwikkeling ervan ver-
loopt over meerdere jaren en soms zelfs over meerdere decennia. Enkele woonwijken wor-
den op korte termijn gerealiseerd volgens één vooropgesteld concept, terwijl de ontwikke-
ling van andere woonwijken gefaseerd verloopt over meerdere jaren met steeds nieuwe uit-
breidingen. Sommige woonwijken geraken op een korte periode volgebouwd, terwijl in an-
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dere woonwijken veel percelen jarenlang onbebouwd blijven. Er is dus niet steeds een dui-
delijk beginpunt of een duidelijk eindpunt van de realisatie van een woonwijk. 

 
• De term ‘woonwijk’ mag dan al een veel gebruikt begrip zijn, de afbakening van een woon-

wijk op een kaart is niet evident. Vlaanderen vertoont een opvallende verscheidenheid in be-
bouwde patronen: woonwijken, woonlinten, gebieden met overwegend open bebouwing, 
groepen van kleinere verkavelingen, enz. Daarenboven lopen deze patronen in sommige ge-
vallen in elkaar over, waardoor een getekende lijn afbreuk doet van de specifieke kenmerken 
van de bebouwde structuren. Soms is een woonwijk ook een subjectief begrip, dat een ande-
re betekenis heeft voor een bewoner dan voor een buitenstaander. 

 
• De aanwezigheid van open bebouwing is af te lezen op een kaart (topografische kaart 

1/10.000). Vaak komt deze echter voor in verwevenheid met andere vormen van bebouwing 
(aaneengesloten bebouwing, groepsbouw). Hierdoor is het niet steeds duidelijk wat wel en 
wat niet tot een klassieke woonwijk behoort met veel open bebouwing. 

 
• Tenslotte is ook de schaalgrootte uiteraard geen eenduidig gegeven. De grootschaligheid 

wordt steeds afgewogen ten opzichte van het schaalbesef van het subject. Hoe groot is een 
grootschalige woonwijk? 10 hectare, 100 hectare of 1.000 hectare? Daarnaast is de schaal-
grootte afhankelijk van de ruimtelijke omgeving. Een grote woonwijk nabij een kleine ge-
meente heeft een andere impact dan een woonwijk van dezelfde grootteorde nabij een grote 
stad. 

 
Het is dan ook duidelijk dat er een werkbare definitie moet gehanteerd worden bij de selectie van 
de klassieke woonwijken. De algemene begripsomschrijving wordt daarom vertaald in operationele 
criteria, die toelaten om de klassieke woonwijken aan te duiden op kaart. 
 
 

3.2.3 selectie en afbakening van de klassieke woonwijken 

OPERATIONELE CRITERIA VOOR DE SELECTIE EN DE AFBAKENING VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN 
UIT DE PERIODE 1960 – 1980 
 
De selectie van de klassieke woonwijken is gebaseerd op de volgende criteria: 
 

• De woonwijken komen voor op de zwart-wit topografische kaarten (NGI; schaal 1/10.000), 
die de toestand weergeven in de periode 1980 – 1990. Dit vormt een bovengrens voor de 
ouderdom. Op deze kaarten moet minstens de infrastructuur aanwezig zijn. Als ondergrens 
werden de reeks topografische kaarten genomen, die opgemaakt werden in de periode 1955 
– 1960 (NGI; schaal 1/25.000). De woonwijken, die op deze laatste kaarten opgenomen zijn, 
worden beschouwd als oudere woonwijken en vormen geen onderwerp van deze studie. 

 
• De woonwijken vertonen een ruimtelijk-morfologisch onderscheid ten opzichte van de om-

liggende ruimte. Het gaat om woonwijken die op kaarten en luchtfoto’s duidelijk herkenbaar 
zijn als ruimtelijke entiteiten. Woonwijken worden onderscheiden van historische bebou-
wingspatronen, van woonlinten, van grotere woongebieden met vrijstaande bebouwing zon-
der specifiek patroon, van verspreide bebouwingsgroepen. Dit onderscheid is niet steeds 
even duidelijk en vereist geval per geval een afweging en een keuze. 

 
• De woonwijken met een aandeel open bebouwing worden opgenomen in de basiskaart. De 

basiskaart bevat dus niet enkel de woonwijken met (hoofdzakelijk) open bebouwing, maar 
ook woonwijken met gesloten bebouwing en gemengde woonwijken met verschillende wo-
ningtypes. Woonwijken met geen of een heel beperkt aandeel open en halfopen bebouwing 
worden geweerd uit de selectie. De minimumgrens hiervoor bedraagt 25%. 

 
• De oppervlakte van de woonwijken bedraagt minstens 25 hectare. Tijdens de inventarisatie 

werd vastgesteld dat er in Vlaanderen verkavelingen van verschillende grootte voorkomen, 
maar dat er een verschil bestaat in de verspreiding ervan. Kleinere verkavelingen (tot 20 à 30 
hectare) komen praktisch in elk dorp in Vlaanderen voor. Vanaf 20 à 30 hectare is de ver-
spreiding van de verkavelingen kleiner en wordt in de meeste gevallen een relatie vastge-
steld met kernen van steden en gemeenten of met infrastructuren. De grotere verkavelingen 
(groter dan ca. 150 hectare) komen slechts voor op heel specifieke plaatsen (nabij grotere 
steden, grootschalige infrastructuren of bijzondere landschappen). De empirisch bepaalde 
ondergrens van 25 hectare laat toe om een relevante basiskaart op te maken op Vlaams ni-
veau, zonder te vervallen in een te detaillistische benadering. 

 
De afbakening van de woonwijk is geen correcte grenslijn van de woonwijk op perceelsniveau. 
De voorgestelde afbakening is indicatief en geeft bij benadering de ligging en de grootte van de 
woonwijk weer. Daarbij wordt gestreefd naar een logische begrenzing van de woonwijk, die ruim-
telijk herkenbaar is (bv. de grens met een aaneengesloten lintbebouwing, de grens met de open 
ruimte). 
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ILLUSTRATIE VAN DE SELECTIE EN DE AFBAKENING VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN 
 
Door middel van uittreksels van de topografische kaart (NGI, schaal 1/10.000) van verschillende 
regio’s van Vlaanderen worden de selectie en de afbakening van de grootschalige woonwijken geïl-
lustreerd. Dit laat toe om de grootschalige woonwijken te situeren binnen de globale ruimtelijke 
structuur van Vlaanderen. Op deze manier wordt tevens de concrete methodiek voor de afbakening 
van de woonwijken verduidelijkt. 

• Op de kaart staan de klassieke woonwijken, zoals deze geselecteerd en afgebakend worden. 
• Voor elke kaart wordt bovendien aangegeven welke kleinere verkavelingen (oppervlakte < 

25 hectare) uit de periode 1960 – 1980 er aanwezig zijn. Op deze manier is het mogelijk om 
enigszins in te schatten waar de basiskaart een vrij correcte weergave is van de aanwezige 
woonwijken en waar de basiskaart een eerder onvolledig beeld geeft. 

Daarnaast wordt hierdoor ook de relatie duidelijk met andere vormen van verstedelijking, zoals 
woonlinten, verspreide bebouwing en de uitbouw van centrumgebieden. De grootschalige woon-
wijken zijn namelijk slechts één bepaalde vorm van de verstedelijking van Vlaanderen tijdens de 
periode 1960 – 1980. Globaal gezien vertoont Vlaanderen een sterk gedifferentieerde bebouwde 
structuur met een relatief grote functionele samenhang. De woonwijken maken onlosmakelijk deel 
uit van dit ruimtelijk-functionele patroon. De aanwezigheid van kleinere verkavelingen en van an-
dere vormen van verstedelijking verschilt van regio tot regio. 
 
De 16 kaarten illustreren de spreiding en de differentiatie in voorkomen van de woonwijken. 

1. Nieuwpoort (de kust); 
2. Brugge (West-Vlaanderen – regionale stad); 
3. Ieper (West-Vlaanderen – kleine stad); 
4. Waregem (Leievallei – kleine stad); 
5. Gent (Leievallei – grote stad); 
6. Dendermonde (Oost-Vlaanderen); 
7. Zottegem (Zuid-Oost-Vlaanderen); 
8. Sint-Niklaas (Noord-Oost-Vlaanderen); 
9. Kontich (omgeving A12 – E19); 
10. Sint-Genesius-Rode (grote stad); 
11. Herentals (Antwerpse Kempen); 
12. Rijkevorsel (Noorderkempen); 
13. Aarschot (oostelijk deel Vlaams-Brabant); 
14. Peer (Limburgse Kempen); 
15. Hasselt (Limburg – regionale stad); 
16. Sint-Truiden (Zuid-Limburg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 3. Overzicht van de 16 uittreksels van de topografische kaart 
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1. Nieuwpoort (de kust) 
 
De grotere klassieke woonwijken nemen in deze regio een belangrijk aandeel van de bebouwing 
voor hun rekening. Ze sluiten aan bij de oorspronkelijke kernen van de gemeenten of bij de bad-
plaatsen. In deze woonwijken is waarschijnlijk een groot aandeel tweede verblijven aanwezig. De 
aanwezigheid van deze tweede verblijven heeft ongetwijfeld een impact op de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van deze woonwijken. Het is een specifiek thema dat best behandeld wordt in een apart 
onderzoek. 
 
Het aantal kleinere verkavelingen is relatief beperkt en vormt de minderheid. De delen van woon-
wijken, die niet aangeduid worden op de kaart, zijn van recentere datum. 
 
De kernen in de polders (Wulpen, Ramskapelle) bestaan uit (historische) centrumbebouwing. Hier 
zijn geen verkavelingen aanwezig. 
 

 

2. Brugge (West-Vlaanderen – regionale stad) 
 
In aansluiting bij de kernen ten zuiden van Brugge (Sint-Andries, Sint-Michiels, Loppem, Oost-
kamp) en bij de landschappelijk waardevolle veldgebieden zijn er in de periode 1960 – 1980 groot-
schalige klassieke woonwijken tot stand gekomen. Ze bevinden zich in de nabijheid van de kernbe-
bouwing. 
 
Daarnaast zijn er enkele kleinere verkavelingen aanwezig, die niet opgenomen zijn in de basiskaart 
van de klassieke woonwijken. Het gaat hoofdzakelijk om fragmentaire invullingen met woningen 
van de bossen ten zuiden van Brugge. Ook nabij Loppem, Oostkamp en Sint-Andries zijn er kleine-
re verkavelingen. 
 
 
 
 

 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 
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3. Ieper (West-Vlaanderen – kleine stad) 
 
De woonwijken en verkavelingen in de omgeving van Ieper sluiten aan bij de stad en de deelker-
nen. 
 
De schaalgrootte en het aantal woonwijken komt ongeveer overeen met het belang van de kern. De 
grotere klassieke woonwijken bevinden zich aan de rand van Ieper. In de nabijheid van de stad zijn 
ook meerdere kleinere verkavelingen aanwezig. In de kleinere kernen (bv. Zillebeke) zijn enkel 
kleinere verkavelingen aanwezig. 
 
De bebouwing buiten de kernen is relatief beperkt. In de open ruimte komen geen verkavelingen 
voor. 
 
 
 

 

4. Waregem (de Leievallei – kleine stad) 
 
De woonwijken in de Leievallei maken deel uit van een heel divers nederzettingspatroon. De be-
bouwing komt verspreid voor onder de vorm van woonwijken, verspreide bebouwing, linten, groot-
schalige bedrijfsgebouwen, kleinere woonconcentraties, enz. Het gebied kent een quasi aaneenge-
sloten patroon van bebouwing, waarin de hiërarchie van de kernen niet steeds duidelijk is. Grotere 
woonwijken komen zowel voor bij de stad als bij een niet-stedelijke gemeente (bv. Zulte). 
 
Binnen dit nederzettingspatroon komen heel wat kleinere verkavelingen voor. Ze zijn verweven 
met centrumbebouwing, lijninfrastructuren, kleinhandelsconcentraties en bedrijventerreinen. 
 
 
 
 
 

 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 
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5. Gent (Leievallei – grote stad) 
 
In de Leievallei nabij Gent nemen de grootschalige klassieke woonwijken het grootste deel van de 
bebouwde oppervlakte in beslag (omgeving Sint-Martens-Latem, De Pinte, Sint-Denijs-Westrem, 
Baarle, Afsnee, Drongen). Het waardevolle landschap nabij de grote stad en de goede bereikbaar-
heid hebben hier duidelijk een grote aantrekkingskracht uitgeoefend voor suburbane ontwikkelin-
gen. De woonwijken zijn vaak groter dan de (historische) centrumbebouwing van de kernen. 
 
Er zijn weinig kleinere verkavelingen aanwezig. Naast de centrumbebouwing van de dorpen komt 
ook lintbebouwing voor langs de gemeentelijke verbindingswegen en in de open ruimte. 
 
 
 
 
 

 

6. Dendermonde (Oost-Vlaanderen) 
 
In dit centrale gedeelte van Oost-Vlaanderen zijn quasi geen grootschalige klassieke woonwijken 
aanwezig. De nederzettingsstructuur wordt er sterk bepaald – naast de historische steden en kernen 
– door de vele en omvangrijke woonlinten. Dit is het zogenaamde ‘gebied met de 1000 gaatjes’. De 
suburbanisatie uit de periode 1960 – 1980 is er opgevangen in een heterogene structuur van diverse 
verkavelingsvormen, waar de woonwijken er één van zijn. 
 
De grotere woonwijken bevinden zich aansluitend bij steden of bij grotere kernen. In aansluiting bij 
de kernen komen veel kleinere verkavelingen voor. Deze nemen in de meeste gevallen slechts een 
klein deel van de bebouwde oppervlakte in beslag. 
 
 
 
 

 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 

klassieke woonwijk 1960 – 1980 

kleinere verkaveling 1960 – 1980 
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7. Zottegem (Zuid-Oost-Vlaanderen) 
 
De nederzettingsstructuur van Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
veel lintbebouwing. Behalve de kleine steden zijn de kernen vaak opgebouwd uit lintvormige struc-
turen. 
 
Het aantal woonwijken en verkavelingen in dit gebied is relatief beperkt. De historische ruimtelijke 
structuren, zowel van bebouwing als van open ruimte, zijn vrij intact gebleven. 
 
De meeste woornwijken zijn eerder kleinschalig. Ze bevinden zich in de nabijheid van kleine ste-
den (Zottegem) en van kernen. De grootschalige klassieke woonwijk in Herzele is op het vlak van 
schaalgrootte een uitzondering. 
 
 
 

 

8. Sint-Niklaas (Noord-Oost-Vlaanderen) 
 
In Noord-Oost-Vlaanderen komt eveneens veel lintbebouwing voor. Net als in het zuiden van de 
provincie zijn, behalve de steden, de kernen vaak opgebouwd uit lintvormige structuren. Deze 
vormen een ruimtelijke verbinding tussen de kernen onderling. 
 
Aansluitend bij de centrumbebouwing van de kernen zijn in de periode 1960 – 1980 verschillende 
woonwijken en verkavelingen ontwikkeld. Ze vormen een aanvulling op de lintvormige bebouwing 
van de kernen. De grotere klassieke woonwijken bevinden zich nabij de steden (Sint-Niklaas). 
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9. Kontich (omgeving A12 – E19) 
 
De klassieke woonwijken ten zuiden van Antwerpen maken deel uit van een samenhangende be-
bouwde structuur, die zich onder meer uitstrekt over de gemeenten Mortsel, Edegem, Hove, 
Boechout, Kontich en Lint. Grootschalige infrastructuren, centrumbebouwing, woonwijken, woon-
linten, bedrijventerreinen en kleinhandelszones kennen hier een sterke onderlinge verweving. 
 
In het gebied komen veel woonwijken voor uit de periode 1960 – 1980. Het gaat zowel over grote-
re woonwijken als over kleinere verkavelingen. Het onderscheid tussen deze woonwijken en de rest 
van de bebouwde structuur in dit gebied is niet steeds even duidelijk. Verschillende structuren lo-
pen soms in elkaar over. 
 
 
 
 

 

10. Sint-Genesius-Rode (grote stad) 
 
In het aantrekkelijke, heuvelachtige en beboste landschap ten zuiden van Brussel komen veel 
woonwijken en verkavelingen voor. Er zijn enkele heel grote klassieke woonwijken (omgeving 
Sint-Genesius-Rode), die profiteren van de landschappelijke ligging. Daarnaast komen ook vele 
kleinere verkavelingen voor in aansluiting bij bestaande kernen of lintbebouwing (Dworp, Beersel, 
Huizingen). 
 
De oppervlakte van de grootschalige klassieke woonwijken overtreft vele malen deze van de histo-
rische kernen en zijn duidelijke herkenbaar als aparte ruimtelijke entiteiten. De kleinere verkave-
lingen vormen eerder een onderdeel van de ruimere nederzettingsstructuur. 
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11. Herentals (Antwerpse Kempen) 
 
In de centrale Antwerpse Kempen komen relatief veel woonwijken voor uit de periode 1960 – 
1980. De woonwijken vallen duidelijk te onderscheiden ten opzichte van de rest van de bebouwde 
structuur. Zowel de grote woonwijken als de kleinere verkavelingen zijn herkenbaar als relatief 
autonome ruimtelijke entiteiten. 
 
De woonwijken zijn heel divers van grootte. De woonwijken kennen bovendien een niet-
hiërarchische verspreiding. Grotere woonwijken komen zowel voor nabij de steden (Herentals) als 
nabij kleine kernen (Olen, Oevel, Onze-Lieve-Vrouw Olen). Sommige woonwijken bevinden zich 
zelfs op enige afstand van een kern. 
 
 
 
 

 

12. Rijkevorsel (Noorderkempen) 
 
In de Noorderkempen wordt de ruimtelijke structuur gedomineerd door de grootschalige open 
ruimte met kleinere kernen. Er zijn slechts een beperkt aantal woonwijken of verkavelingen aanwe-
zig. 
 
De kleinere verkavelingen uit de periode 1960 – 1980 sluiten ruimtelijk aan bij de kernen (bv. Rij-
kevorsel). Een enkele grotere woonwijk bevindt zich geïsoleerd in de open ruimte, en is geënt op 
het waardevolle landschap. 
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13. Aarschot (oostelijk deel Vlaams-Brabant) 
 
In het oostelijke deel van Vlaams-Brabant zijn de open-ruimtestructuren dominant aanwezig. De 
bebouwing komt hoofdzakelijk voor in kleine steden en in kernen. Daarnaast doet zich ook een be-
perkte verspreiding van de bebouwing voor, met onder meer enkele woonlinten. 
 
De woonwijken en verkavelingen uit de periode 1960 – 1980 sluiten meestal aan bij de kleine ste-
den (Aarschot). Hun aantal woonwijken is beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Peer (Limburgse Kempen) 
 
In de Limburgse Kempen zijn er belangrijke open-ruimtestructuren aanwezig, gekoppeld aan het 
Kempisch Plateau. De nederzettingsstructuur is opgebouwd uit kleinere steden en kernen, soms met 
uitlopers van woonlinten en verspreide bebouwing. 
 
Grotere woonwijken komen in dit gebied nauwelijks voor. De klassieke woonwijk nabij Peer vormt 
hier een uitzondering. Nabij de kernen komen wel enkele kleinere verkavelingen voor, die als ruim-
telijke entiteit duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van de bebouwing (Peer, Eksel, Wijch-
maal). 
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15. Hasselt (Limburg – regionale stad) 
 
De omgeving van Hasselt en Genk wordt gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van verspreide 
bebouwing. De nederzettingsstructuur van steden en kernen zijn ruimtelijk met elkaar verbonden 
door verschillende bebouwde structuren (woonlinten, verspreide bebouwing, verkavelingen). 
 
De woonwijken en de verkavelingen vormen één element van het nederzettingspatroon. Ze komen 
verspreid voor in het gebied. De grotere woonwijken sluiten aan bij de regionale stad (Hasselt). 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Sint-Truiden (Zuid-Limburg) 
 
Zuid-Limburg wordt gekenmerkt door het historische patroon van kleine steden en straatdorpen. 
Woonwijken en verkavelingen uit de periode 1960 – 1980 zijn hier slechts in beperkte mate aan-
wezig. 
 
De ruimtelijke spreiding van de woonwijken volgt ongeveer de hiërarchie van het nederzettingspa-
troon. De grotere, klassieke woonwijken sluiten aan bij de kleine stad (Sint-Truiden). De kleinere 
verkavelingen bevinden zich nabij enkele straatdorpen (Nieuwerkerken, Ordingen, Zepperen). 
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NIET-GESELECTEERDE WOONWIJKEN 
 
Uit de illustratie van de selectie en de afbakening van de klassieke woonwijken blijkt dat deze 
woonwijken vrij duidelijk herkenbaar zijn in de bebouwde structuur. Toch worden niet alle woon-
wijken, die gerealiseerd werden in de periode 1960 – 1980 in Vlaanderen, geselecteerd voor het 
onderzoek. Meer bepaald zijn er twee soorten van woonwijken, die in dit verkennende onderzoek 
niet meegenomen worden: de woonwijken kleiner dan 25 hectare en de dichtbebouwde, stedelijke 
woonwijken. 
 
De woonwijken kleiner dan 25 hectare worden niet opgenomen in de selectie van de klassieke 
woonwijken hoofdzakelijk vanuit praktische overwegingen. Bij de opmaak van de basiskaart moest 
een ondergrens van grootte bepaald worden, die empirisch vastgelegd werd op 25 hectare. Er wordt 
verondersteld dat de bijkomende selectie van deze kleinere woonwijken betrekkelijk weinig zou 
bijdragen tot het verfijnen van het inzicht in het functioneren en de evoluties binnen de klassieke 
woonwijken. 

• De kleinere woonwijken werden niet systematisch geïnventariseerd en hun exact aantal en 
omvang is dan ook niet gekend. Vanuit de illustratie van de selectie op de topografische 
kaarten bestaat het vermoeden dat er heel wat kleinere woonwijken zijn, die verspreid 
voorkomen in heel Vlaanderen. Hun grote aantal wordt echter gecompenseerd door de be-
perkte oppervlakte die ze innemen, waardoor hun relatief belang eerder beperkt is. 

• De kleinere woonwijken zouden waarschijnlijk weinig bijkomende beleidsthema’s aanrei-
ken op het niveau van de wijk. Enkele typerende aspecten komen zowel voor in de kleinere 
woonwijken als in de grotere woonwijken: het woningtype, de eigendomsstructuur, de ver-
kavelingsstructuur, de ligging, enz. Eventuele beleidsthema’s en mogelijke ingrepen, die 
zich hierop baseren, kunnen eveneens aan bod komen bij de grotere woonwijken. 

• Voor de kleinere woonwijken moet de uitwerking van een ruimtelijk beleid meer rekening 
houden met de ontwikkelingen in de nabije omgeving. Ze functioneren minder als aparte 
ruimtelijke entiteiten, maar meer als onderdeel van een grotere bebouwde structuur. 

• Voor kleinere woonwijken is de kans kleiner dat de gegevens van de statistische sectoren 
kunnen gekoppeld worden aan de afbakening ervan. Er is vermoedelijk minder overlapping 
tussen een kleinere woonwijk en een statistische sector. Hierdoor zouden o.m. sociaal-
demografische gegevens slechts in beperkte mate gebruikt kunnen worden. 

 
De dichtbebouwde, stedelijke woonwijken sluiten meestal direct aan bij de centrumsteden en be-
staan hoofdzakelijk uit aaneengesloten bebouwing. Het aandeel open en halfopen bebouwing is 
lager dan 25%. Deze wijken worden niet mee opgenomen in de selectie van de klassieke woonwij-
ken, vanuit de veronderstelling dat de beleidsthema’s en de mogelijke ingrepen sterk zullen ver-
schillen van de overige woonwijken. Dit blijkt uit een (beperkte) analyse van deze woonwijken. 

• In totaal gaat het om tien woonwijken, die op deze manier niet opgenomen worden in de 
selectie: 

1. Antwerpen – woonwijk Ekeren-West; 
2. Antwerpen – woonwijk Linkeroever; 
3. Antwerpen – woonwijk Merksem; 
4. Edegem – woonwijk Buizegem; 
5. Gent – woonwijk Nieuw Gent; 
6. Hasselt – woonwijk Katarina; 
7. Oostende – woonwijk Mariakerke; 
8. Leuven – woonwijk Terbank; 
9. Stabroek – woonwijk Hoevenen; 

10. Willebroek – woonwijk Willebroek-Stad. 
• De woonwijken vertonen een bebouwingsstructuur die eerder aansluit bij de woonwijken 

van de stedelijke kernen dan bij de suburbane woonwijken met een lage dichtheid. Het 
verkavelingspatroon en de perceelsstructuur verschillen hierdoor sterk van andere klassieke 
woonwijken. In sommige gevallen zijn de wijken niet tot stand gekomen via verkavelin-
gen, maar wel op basis van een globaal plan. Het aandeel open en halfopen bebouwing be-
draagt voor deze woonwijken gemiddeld 14%. In de overige klassieke woonwijken be-
draagt dit aandeel gemiddeld 78%. 

• Op sociaal-demografisch vlak zijn er twee belangrijke verschillen met de andere klassieke 
woonwijken: het lage aandeel eigenaars-bewoners (ca. 50% tov. 80%) en het hoge aandeel 
één- en tweepersoonsgezinnen (ca. 70% tov. 49%). Deze specifieke demografische samen-
stelling duidt op een andere problematiek en toekomstperspectieven dan in de klassieke 
woonwijken. Dit vergt een geëigende aanpak, die zich richt op deze specifieke kenmerken. 

• Binnen de dichtbebouwde, stedelijke woonwijken komen vaak veel sociale woningen voor. 
Het functioneren van de markt is er dan ook anders dan in de overige klassieke woonwij-
ken, die wel opgenomen zijn in de basiskaart. 

 
 
 

 
Figuur 4. Twee voorbeelden van dichtbebouwde, stedelijke woonwijken: Antwerpen Linkeroever(links) en 

Antwerpen Merksem (rechts) 
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3.2.4 beschrijving van de basiskaart 

De toepassing van de criteria voor de selectie en de afbakening van klassieke woonwijken levert 
een basiskaart op voor Vlaanderen. Deze basiskaart omvat 360 woonwijken, die een totale opper-
vlakte innemen van 26.288 hectare. In de veronderstelling dat de klassieke woonwijken een dicht-
heid kennen van 10 woningen per hectare en dat elke woning 2,5 inwoners telt, komt dit overeen 
met: 

• ca. 260.000 woningen (geschat aan 10 woningen per hectare); 
• ca. 650.000 inwoners (geschat aan 2,5 inwoners per woning). 

Ter vergelijking: op de huidige gewestplannen is ongeveer 227.500 hectare van het Vlaamse 
grondgebied opgenomen als woongebied in ruime zin (woongebied, woonuitbreidingsgebied, 
woongebied met landelijk karakter, woonpark). De voorgestelde basiskaart met de grootschalige 
woonwijken vertegenwoordigt dus bijna 12% van de totale oppervlakte woongebied in Vlaanderen. 
 
De verdeling van de afgebakende woonwijken volgens grootte is als volgt. 
 

OPPERVLAKTE 
(ha) 

AANTAL RELATIEF     
AANTAL (%) 

GEZAMENLIJKE 
OPPERVLAKTE 

(ha) 

RELATIEVE    
OPPERVLAKTE 

(%) 

25 – 30 55 15,3 1.502 5,7 
30 – 40 100 27,8 3.474 13,2 
40 – 50 43 11,9 1.906 7,3 

subtotaal 25 – 50 198 55,0 6.882 26,2 
     

50 – 60 44 12,2 2.407 9,1 
60 – 70 32 8,9 2.059 7,8 
70 – 80 16 4,4 1.208 4,6 
80 – 90 11 3,1 939 3,6 
90 – 100 11 3,1 1.040 4,0 

subtotaal 50 – 100 114 31,7 7.653 29,1 
     

100 – 110 4  413  
110 – 120 5  581  
120 – 130 5  635  
130 – 140 4  538  
140 – 150 3  434  

subtotaal 100 – 150 21 5,8 2.601 9,9 
     

150 – 200 6  1.055  
200 – 250 6  1.245  
250 – 300 6  1.634  
300 – 400 3  940  
400 – 500 1  448  

> 500 5  3.830  
subtotaal > 150 27 7,5 9.152 34,8 

     

TOTAAL 360 100,0 26.288 100,0 

 
 

 
De verdeling van de grootschalige woonwijken volgens de provincie, waarbinnen ze gelegen zijn, 
is als volgt1. 
 

OPPERVLAKTE 
(ha) 

AANTAL RELATIEF     
AANTAL (%) 

GEZAMENLIJKE 
OPPERVLAKTE 

(ha) 

RELATIEVE    
OPPERVLAKTE 

(%) 

     

ANTWERPEN 81 100,0 7.854 100,0 

subtotaal 25 – 50 40 49,4 1.370 17,4 
subtotaal 50 – 100 26 32,1 1.726 22,0 

subtotaal 100 – 150 6 7,4 747 9,5 
subtotaal > 150 9 11,1 4.011 51,1 

     

LIMBURG 61 100,0 3.247 100,0 

subtotaal 25 – 50 38 62,3 1.336 41,2 
subtotaal 50 – 100 18 29,5 1.177 36,2 

subtotaal 100 – 150 4 6,6 525 16,2 
subtotaal > 150 1 1,6 209 6,4 

     

OOST-
VLAANDEREN 

56 100,0 4.030 100,0 

subtotaal 25 – 50 36 64,3 1.284 31,9 
subtotaal 50 – 100 14 25,0 925 23,0 

subtotaal 100 – 150 0 0,0 0 0,0 
subtotaal > 150 6 10,7 1.821 45,1 

     

VLAAMS-
BRABANT 

85 100,0 6.973 100,0 

subtotaal 25 – 50 38 44,7 1.283 18,4 
subtotaal 50 – 100 31 36,5 2.067 29,6 

subtotaal 100 – 150 7 8,2 864 12,4 
subtotaal > 150 9 10,6 2.759 39,6 

     

WEST-
VLAANDEREN 

77 100,0 4.184 100,0 

subtotaal 25 – 50 46 59,7 1.610 38,5 
subtotaal 50 – 100 25 32,5 1.757 42,0 

subtotaal 100 – 150 4 5,2 465 11,1 
subtotaal > 150 2 2,6 352 8,4 

     

TOTAAL 360  26.288  

 
                                                                  
1 Vermits de grenslijn van de woonwijken een indicatieve afbakening weergeeft, en geen correcte afbakening 
op perceelsniveau, moeten ook de oppervlaktes die in deze paragraaf vermeld worden met de nodige omzich-
tigheid gelezen worden. Belangrijk hierin zijn niet de absolute cijfers op zich, maar de grootteordes. 
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Figuur 5. Basiskaart: overzicht van de 360 geselecteerde klassieke woonwijken 
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Figuur 6. Basiskaart: indeling van de klassieke woonwijken volgens grootte 
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3.3 sociaal-demografische verkenning van de klassieke 
woonwijken 

3.3.1 inleiding 

In dit hoofdstuk gebeurt een sociaal-demografische verkenning van de geselecteerde klassieke 
woonwijken van de basiskaart. Hiervoor worden gegevens gebruikt van de socio-economische en-
quête van 20012. De statistische sectoren vormen hierbij de onderzoekseenheid. 
 
Voor deze sociaal-demografische verkenning is in eerste instantie een operationalisering van de 
basiskaart nodig tot bruikbare statistische sectoren. Hierbij worden de gegevens van de statistische 
sectoren gekoppeld aan de klassieke woonwijken, voor zover er voldoende overlapping is tussen 
beide elementen. 
 
De eigenlijke sociaal-demografische analyse verloopt in drie stappen. 

• Ten eerste wordt de groep van klassieke woonwijken van de basiskaart in zijn totaliteit ver-
geleken met de rest van Vlaanderen op socio-demografisch vlak. 

• Vervolgens wordt een clusteranalyse uitgevoerd op de klassieke woonwijken van de basis-
kaart, zodat onderlinge groepen van woonwijken kunnen onderscheiden worden. 

• Ten derde wordt een bijkomende clusteranalyse uitgevoerd op de statistische sectoren die 
goed overeenkomen met de klassieke woonwijken van de basiskaart. 

 
 
 

                                                                  
2 De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de Federale Dienst Economie – Statistiek. Ze werden 
ter beschikking gesteld door de Katholieke Universiteit Leuven in het kader van het onderzoek ‘Huisvesting’ 
van de Federale Dienst voor Wetenschapsbeleid (Programma Atlas). 

3.3.2 statistische analyse 

OPERATIONALISERING VAN DE BASISKAART NAAR STATISTISCHE SECTOREN 
 
De operationalisering van de basiskaart is gebeurd door middel van een cartografische vergelijking 
tussen de afgebakende woonwijken en de statistische sectoren. Hieruit bleek dat er voor 260 
woonwijken (72% van de geselecteerde woonwijken) een goede overlapping was tussen de gese-
lecteerde woonwijk en een statistische sector. Dit betekent ofwel dat de oppervlakte van de statisti-
sche sector voor minstens 80% bedekt werd door een geselecteerde woonwijk ofwel dat de woon-
wijk het grootste deel van de bebouwde oppervlakte van de statistische sector in beslag nam (wan-
neer bv. het deel van de statistische sector buiten de geselecteerde woonwijk bestond uit open ruim-
te). Op deze manier werden in totaal 381 statistische sectoren aangeduid. 
 
Daarnaast werd ook een groep statistische sectoren aangeduid die minder goed overlappen met de 
geselecteerde woonwijken. In totaal gaat het om 708 statistische sectoren. 
 
De sociaal-demografische analyse maakt een vergelijking tussen drie groepen van statistische sec-
toren: 

• sectoren die goed overeenkomen met de ruimtelijk-morfologisch geselecteerde woonwijken 
van de basiskaart (381 statistische sectoren); 

• sectoren die slecht overeenkomen met de ruimtelijk-morfologisch geselecteerde woonwijken 
van de basiskaart (708 statistische sectoren); 

• de overige statistische sectoren van Vlaanderen. 
 
 
 
STATISTISCHE ANALYSE 
 
Voor elk van de drie groepen sectoren worden gemiddeldes berekend met betrekking tot voor deze 
opdracht relevante gegevens. Om de ruimtelijke spreiding van de gegevens duidelijk te maken 
worden de gemiddeldes per sector ook gekarteerd. Buurten met minder dan 50 woningen werden 
niet gebruikt. 
 
In dit stadium zijn verkennende analyses gemaakt met betrekking tot: 

• het woningtype; 
• het bouwjaar van de woningen; 
• de gemiddelde leeftijd van de bewoners; 
• het huishoudenstype; 
• de eigendomsstructuur. 

In een latere fase kunnen eventueel ook andere relevante indicatoren geëxploreerd worden. 
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Figuur 7. Kaart van de geselecteerde woonwijken van de basiskaart, de bijhorende statistische sectoren en de illustrerende cases 
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WONINGTYPE: AANDEEL OPEN EN HALFOPEN BEBOUWING 
 
 
Het aandeel eengezinswoningen in de goed overlappende sectoren of buurten (deze die goed aan-
sluiten bij de morfologisch geselecteerde woonwijken) is gemiddeld erg hoog, met een gemiddelde 
van 78%; dit is bijna 10% meer dan bij de overige buurten. Ook de minder goed aansluitende buur-
ten hebben een enigszins lager gemiddelde. Op de kaart zien we dat in verkavelingen die dichter 
aansluiten bij een woonkern het aandeel halfopen en open bebouwing weliswaar iets hoger is dan 
in de kern zelf, maar toch hoger is dan in woonwijken die meer perifeer liggen. 
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Figuur 8. Aandeel eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing; slecht overlappende sectoren 
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Figuur 9. Aandeel eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing, goed overlappende sectoren 
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Figuur 10. Aandeel eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing, overige sectoren 
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Figuur 11. Aandeel open en halfopen bebouwing per buurt, met geselecteerde woonwijken en illustrerende cases 
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WONINGEN: AANDEEL WONINGEN GEBOUWD TUSSEN 1960 EN 1980 
 
 
 
Het aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 is voor de goed overlappende sectoren met 
een gemiddelde van bijna 45% (bijna 20% meer dan de overige sectoren, en 15% meer dan de 
slechter overlappende sectoren) natuurlijk hoog, gezien de afbakening gedeeltelijk hierop geba-
seerd is. Dit verschil duidt dan ook in de eerste plaats op het succes van de afbakeningsmethode, 
maar tegelijk biedt dit een kijk op een contingent woningen dat met een leven van tussen de 25 en 
de 45 jaar toe is aan de eerste aanpassingswerken, zelfs zonder de veranderingen in de gezinssitua-
tie van de bewoners. Op de kaart zien we echter dat in deze periode woningen niet alleen in de ty-
pische verkavelingen zijn gebouwd, maar dat overal in de Vlaamse Ruit en Limburg een groot aan-
deel woningen uit deze periode te vinden zijn ook los van het verkavelingsverband. In West-
Vlaanderen is in deze periode over het algemeen minder gebouwd, met uitzondering van de verka-
velingen rond de steden. Vooral een aantal verkavelingen in de bosgordel ten noorden van Antwer-
pen is bovendien van vroegere datum. 
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Figuur 12. Aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980, slecht overlappende sectoren 
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Figuur 13. Aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980, goed overlappende sectoren 
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Figuur 14. Aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980, overige sectoren 
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Figuur 15. Aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 tov totaal aantal woningen per buurt, met geselecteerde woonwijken en illustrerende cases 
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LEEFTIJD: AANDEEL 65+ERS 
 
 
Het aandeel 65+ers verschilt slechts lichtjes voor de drie groepen buurten; het verschil bedraagt 
maximaal 1 percent, en voor de drie groepen is de verdeling mooi normaal. Op kaart zien we rond 
de grotere steden steevast een ring van buurten met een hoog aandeel 65+ers in vergelijking met de 
meestal relatief jongere kernen, een aantal van die buurten zijn ook morfologisch als verkavelingen 
afgebakend; maar verkavelingen op grotere afstand van de grote steden hebben dan weer een lager 
aandeel 65+ers. 
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Figuur 16. Aandeel 65+ers in de totale bevolking, slecht overlappende sectoren 
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Figuur 17. Aandeel 65+ers in de totale bevolking, goed overlappende sectoren 
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Figuur 18. Aandeel 65+ers in de totale bevolking, overige sectoren 
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Figuur 19. Aandeel 65+ers in de totale bevolking, per buurt, met geselecteerde woonwijken en illustrerende cases 
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HUISHOUDENSTYPE 
 
 
Het aandeel gezinnen zonder inwonende kinderen is slechts lichtjes (ongeveer 4%) lager in de goed 
overlappende sectoren dan in de overige sectoren, de slecht overlappende zitten daar tussenin. Al-
ledrie zijn relatief goed normaal verdeeld, maar de top van de verdeling is wel veel breder voor de 
goed overlappende sectoren. In vergelijking met de kernsteden is het aandeel in verkavelingen 
meestal heel wat lager, maar de sectoren met verspreide bewoning, vooral in oostelijk Limburg en 
de meest perifere landbouwgebieden zoals de Westhoek, Noorderkempen en Pajottenland-
Heuvelland, hebben een nog lager aandeel gezinnen met kinderen. 
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Figuur 20. Aandeel gezinnen zonder kinderen, slecht overlappende sectoren 
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Figuur 21. Aandeel gezinnen zonder kinderen, goed overlappende sectoren 
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Figuur 22. Aandeel gezinnen zonder kinderen, overige sectoren 
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Figuur 23. Aandeel gezinnen zonder kinderen op het totale aantal gezinnen per buurt, met geselecteerde woonwijken en illustrerende cases 
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EIGENDOMSSTRUCTUUR 
 
 
Het aandeel eigenaars-bewoners is in heel Vlaanderen hoog, en het verschil met verkavelingen is 
dan ook beperkt; het gemiddelde voor de goed overlappende sectoren is slechts 3% hoger dan voor 
de overige sectoren. De drie verdelingen zijn bovendien erg scheef, het verschil ligt hem dan ook 
grotendeels in de staart: bij de goed afgebakende buurten zijn er nauwelijks exemplaren te vinden 
met minder dan 30% eigenaars-bewoners, en met minder dan 60 zijn zeldzaam (bij de slecht afge-
bakende gaat het aandeel zelfs uiterst zelden onder de 40%). De overige sectoren zijn met andere 
woorden schever verdeeld wat aandeel eigenaars-bewoners betreft, er is nog een aanzienlijke staart 
(met natuurlijk vooral binnenstedelijke en sociale woonbuurten). Het aandeel eigenaars-bewoners 
is vooral hoog in de Vlaamse Ruit en de Kempen, in West-Vlaanderen is het beduidend minder. In 
de binnensteden is het aandeel het laagst; in randstedelijke (vaak ook al oudere) verkavelingen is 
het eveneens lager dan in meer perifere verkavelingen. 
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Figuur 24. Aandeel eigenaars-bewoners, slecht overlappende sectoren 
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Figuur 25. Aandeel eigenaars-bewoners, goed overlappende sectoren 
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Figuur 26. Aandeel eigenaars-bewoners, overige sectoren 
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Figuur 27. Aandeel eigenaars-bewoners ten opzichte van het totale aantal gezinnen per buurt, met geselecteerde woonwijken en illustrerende cases 
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3.3.3 clusteranalyse op de goed en de slecht overlappende sectoren 

METHODIEK 
 
De clusteranalyse wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde K-means cluster – of quick cluster – 
methode. Deze procedure tracht relatief homogene groepen van cases te produceren op basis van de 
geselecteerde variabelen. Het gebruikt een algoritme waarbij het aantal clusters op voorhand wordt 
gedefinieerd en waarbij de afstand tussen de verschillende clustercentra wordt gemaximaliseerd. Er 
werd gekozen voor een iteratieve update van de clustercentra, in de zin dat telkens er een case aan 
een cluster wordt toegevoegd, het centrum (clustergemiddelde voor de verschillende variabelen) 
wordt herberekend. Als output worden de finale clustercentra voor alle variabelen gegeven, die 
kunnen worden gebruikt om de clusters te beschrijven of te typeren. De verschillende cases worden 
toegewezen aan een specifieke cluster, waardoor de clusters achteraf ook kunnen worden gekar-
teerd en er bijvoorbeeld een vergelijking mogelijk is tussen verschillende cases (bv. of een bepaal-
de voorgedefinieerde groep van cases meer tot een bepaalde cluster blijkt te behoren dan een ande-
re.) Deze laatste oefening gebeurt in de volgende paragraaf. Dit is slechts een verkennende oefe-
ning, en dient, om statistische uitspraken te doen, meer systematisch te gebeuren via discriminant-
analyse. 
 
 
 
ONDERSCHEID GOED OVERLAPPENDE EN MINDER GOED OVERLAPPENDE SECTOREN 
 
Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de twee groepen statistische sectoren (deze die goed aan-
sluiten en deze die niet goed aansluiten) ongelijk verdeeld zijn over de verschillende clusters van 
sectoren. Terwijl cluster 1 en 2 voor meer dan 80 percent bestaan uit sectoren die slechts beperkt 
overlappen met de morfologisch afgebakende verkavelingen, blijkt cluster 5 dan weer voor 65% uit 
goed overlappende sectoren te bestaan, en ook cluster 3 en 4 hebben nog meer dan de helft goed 
overlappende sectoren (terwijl deze groep in het totaal aantal onderzochte sectoren slechts een 35% 
uitmaakt). Clusters 1 en 2 hebben dus een oververtegenwoordiging aan niet goed overlappende 
sectoren. Clusters 3, 4 en vooral 5 een oververtegenwoordiging aan goed overlappende secto-
ren. Bovendien blijkt dat meer dan 3 op 4 van de minder goed overlappende sectoren in cluster 1 
en 2 werden geklasseerd. Het is echter wel zo dat in cluster 1, die op zich meer dan 40% van alle 
sectoren bevat, er ook nog steeds bijna 23% van de goed overlappende sectoren werden geklas-
seerd; cluster 1 en 2 omvatten samen meer dan 30% van de goed overlappende sectoren. Deze nu-
ance betekent dat terwijl cluster 1 en 2 weliswaar meer typisch zijn voor de minder goed overlap-
pende sectoren, er ook een aantal goed overlappende sectoren sterk aanleunen bij het profiel van 
deze twee clusters. Cluster 5 kan dan weer beschouwd worden als zeer typisch voor de goed over-
lappende sectoren, maar meer dan de helft van deze goed overlappende zit niet in cluster 5, en bo-
vendien blijkt 14% van de minder goed overlappende sectoren toch nog te beantwoorden aan het 
profiel van cluster 5. 
 

 
Tabel 1. Vergelijking clusterlidmaatschap voor goed en slecht overlappende sectoren 

OVERLAPPING STATISTI-
SCHE SECTOREN MET BA-

SISKAART 
CLUSTER TOTAAL 

 1 2 3 4 5  

       

AANTAL STATISTISCHE SECTOREN 

slecht 349 186 25 48 100 708 
goed 87 32 34 61 167 381 

TOTAAL 436 218 59 109 267 1.089 
       

AANDEEL TOV. AANTAL STATISTISCHE SECTOREN PER CLUSTER 

slecht 80,0 85,3 42,4 44,0 37,5 65,0 
goed 20,0 14,7 57,6 56,0 62,5 35,0 

       

AANDEEL TOV. TOTAAL AANTAL STATISTISCHE SECTOREN 

slecht 49,3 26,3 3,5 6,8 14,1 100,0 
goed 22,8 8,4 8,9 16,0 43,8 100,0 

       
 
 
 
TYPERING VERSCHILLENDE CLUSTERS 
 
Wat is nu het profiel van de verschillende clusters? De grootste verschillen in gemiddelden vindt 
men met betrekking tot de variabelen woningtype (het percentage eengezinswoningen in open en 
halfopen bebouwing) en het percentage eigenaars, een vaststelling die ook al werd gemaakt met 
betrekking tot de analyse van de demografische gegevens op zich voor de drie verschillende types 
sectoren. De variantie binnen de statistische sectoren die min of meer overlappen met de morfolo-
gisch afgebakende woonwijken hangt dus in hoofdzaak met dezelfde variabelen samen als deze 
binnen de Vlaamse statistische sectoren op zich. 
 

Tabel 2. Kenmerken van de clusteroplossing voor slecht overlappende statistische sectoren 

  CLUSTER 

  1 2 3 4 5 

aandeel open en halfopen eengezinswoningen 
(%) 

86,2 47,1 47,2 60,1 92,2 

aandeel 65-plussers (%) 30,5 36,1 30,5 33,0 33,1 
aandeel een- en tweepersoonshuishoudens (%) 47,2 58,2 53,4 53,5 47,8 
aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 
1980 (%) 

27,3 20,7 37,1 49,5 51,6 

aandeel eigenaars-bewoners (%) 81,6 69,9 47,3 77,0 87,0 
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Cluster 1 en 5 zijn beide clusters die hoog scoren op deze twee variabelen, in tegenstelling tot 
vooral cluster 2 en 3; cluster 4 neemt voor beide variabelen een tussenpositie in. Cluster 1 en 5 zijn 
met andere woorden clusters die, in tegenstelling tot cluster 2 en 3, een hoog aandeel open of half-
open bebouwing hebben, en een hoog aandeel eigenaars (deze variabelen lijken bovendien over de 
5 clusters heen te covariëren). Aangezien beide clusters bovendien de belangrijkste groep van beide 
types sectoren (resp. minder goed aansluitende versus goed aansluitende) bevatten is het echter ook 
interessant te onderzoeken waarin cluster 1 en 5 ook onderling verschillen. Dit blijkt vooral op het 
percentage woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 te zijn, wat niet zo verwonderlijk is gezien de 
selectie van de verkavelingen ook op basis van dit criterium is gebeurd. In cluster 5 is het percenta-
ge 65+ers weliswaar iets hoger, maar dit verschil is niet indrukwekkend. 
 
Cluster 4 is een cluster die op alle vlakken sterk aansluit bij cluster 5, maar minder sterk scoort; op 
het vlak van open en halfopen bebouwing en het aandeel eigenaars scoort deze cluster bovendien 
lager dan cluster 1. 
 
Cluster 2 en 3 staan wat betreft de twee meest onderscheidende variabelen lijnrecht tegenover 1 en 
5. Maar net als bij 1 en 5 zijn 2 en 3 meer typisch voor resp. minder goed aansluitende en goed 
aansluitende sectoren. Dus ook hier is het weer interessant wat hen onderling onderscheidt. Ook 
hier weer is dat vooral het aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980; maar de verschillen op 
beide demografische variabelen en met betrekking tot het aandeel eigenaars zijn eveneens aanzien-
lijk, met een groter percentage eigenaars, 65+ers en 1 à 2persoonshuishoudens in groep 2, de min-
der goed aansluitende cluster.  
 
 
 
RUIMTELIJK VOORKOMEN VERSCHILLENDE CLUSTERS 
 
Op de kaart werden enkel de (geheel of slechts gedeeltelijk) met de morfologisch afgebakende 
woonwijken overlappende sectoren gekarteerd; de goed overlappende sectoren zijn geel omrand. 

• Cluster 1 omvat over het algemeen slecht overlappende, grote (qua oppervlakte) sectoren 
van verspreide bewoning die eerder perifeer gelegen zijn ten aanzien van de stadskernen. 

• Cluster 2 en 3 daarentegen sluiten gemiddeld dichter bij een stadskern aan, in de periferie 
komen ze vaak overeen met (delen van) de dorpskern die aansluiten bij een verkaveling; het 
betreft dan meestal sectoren die slecht overlappen met de afgebakende woonwijken. Nabij 
de steden gaat het dan om eerder oude, relatief dichtbebouwde woonwijken. 

• Cluster 4 en 5 liggen ruimtelijk daartussenin (met de buurten van cluster 4 iets dichter bij de 
stadskernen), maar vind je, met uitzondering van de Kempen, waar ook cluster 5 sectoren 
van verspreide bewoning lijken voor te komen, vooral terug nabij de grote steden Brussel, 
Antwerpen en Gent en minder bij de kleinere steden. 
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Figuur 28. Ruimtelijke spreiding van de sociaal-demografische clusters voor slecht overlappende statistische sectoren 
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3.3.4 clusteranalyse op de goed overlappende sectoren 

INLEIDING 
 
Na een verkennende clusteranalyse te hebben voltrokken op een beperkt aantal kenmerken van een 
ruim aantal sectoren die al dan niet goed overlapten met de morfologisch geselecteerde woonwij-
ken, doen we hier de omgekeerde oefening. We voeren een clusteranalyse uit op een ruimer aantal 
gegevens, maar enkel voor de sectoren die goed overlappen met de morfologisch afgebakende 
woonwijken. Uit bovenvermelde clusteranalyse leerden we immers dat de goed overlappende sec-
toren niet alleen duidelijk te onderscheiden waren van de minder goed overlappende (zodat het 
raadzamer is met slechts de best overlappende sectoren verder te gaan), maar ook dat deze goed 
overlappende sectoren onderling nog wel enige verschillen vertonen zodat een verdere opsplitsing 
in clusters raadzaam is. 
 
Voor de clusteranalyse gebruiken we gegevens die verschillende dimensies van de woonwijken 
kunnen aangeven. 

• Om te beginnen een aantal kenmerken die ook fysiek-morfologisch duidelijk tot uiting zul-
len komen: de woningdichtheid (gemeten aan de hand van het aantal woningen per hecta-
re), het woningtype (het aandeel eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing), en 
het bouwjaar (het aandeel woningen gebouwd tussen 1960-1980).  

• Ten tweede een aantal karakteristieken die de sociale status van het gezin weergeven: het 
gemiddeld inkomen in de buurt en het aandeel eigenaars-bewoners. 

• Tenslotte worden nog een aantal demografische kenmerken van de gezinnen geselecteerd: 
het aandeel 65+ers en het aandeel gezinnen zonder kinderen (een- en tweepersoonsgezin-
nen).  

 
Er wordt nogmaals gebruik gemaakt van de K-means cluster methodiek, waarbij een oplossing van 
vijf clusters werd gekozen. Deze clusters worden hieronder besproken. 
 
 
 
DE CLUSTERS 
 
De clusteranalyse splitst de woonwijken voornamelijk op langsheen twee assen: enerzijds een as 
die de sociale status van de wijk (en haar bewoners) aangeeft, anderzijds een as die een onder-
scheid maakt tussen wijken die de grootste bouwwoede hebben gekend in de periode 1960-1980, 
en wijken waarvoor dit niet zo is. Daarnaast is er nog een minder beduidende as, die de clusters 
onderscheidt naar demografisch profiel. Cluster 4 onderscheidt zich hier enigszins als een cluster 
met een oudere, minder kindrijke woonbevolking. 
 
Cluster 1 en 3 hebben een profiel dat duidt op een duidelijk hoger dan gemiddelde status voor de 
wijk, terwijl de profielen van vooral cluster 2, en in iets mindere mate cluster 4 en 5, wijzen op een 
lagere sociale status. 
 
Cluster 3 en 5 hebben een meer dan gemiddeld aandeel woningen uit de periode 1960-1980. Clus-
ter 1 en 2, maar vooral cluster 4, hebben een significant lager aandeel woningen gebouwd in de 
jaren 1960-1980. 
 

Voor cluster 4 is gemiddeld slechts een 24% van de woningen in die periode gebouwd; het betreft 
dus eigenlijk een cluster van verkavelingen die minder goed zijn afgebakend: bij nader onderzoek 
blijkt dat het vooral om wijken gaat met een groot aandeel woningen gebouwd vóór deze periode, 
wat zich ook uit in een beduidend hoger dan gemiddeld aandeel 65+ers (gemiddeld 39%) en, daar-
mee gepaard gaande, een hoog aandeel gezinnen zonder inwonende kinderen (een- en tweeper-
soonsgezinnen). De buurten bevinden zich nagenoeg alle in de directe nabijheid van een van de 
grotere steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge. Verschillende van onze illustrerende cases be-
vinden zich gedeeltelijk in deze cluster, o.a. delen van Mariakerke (Gent), Tervuren, Wevelgem en 
Maasmechelen. 
 
Ook cluster 1 en 2 hebben een lager dan gemiddeld aandeel woningen uit de onderzochte periode 
(resp. slechts 37 en 41% van de woningen). Cluster 1 en 2 onderscheiden zich van elkaar vooral 
naar sociale status: cluster 1 omvat buurten met een opvallend hoog aandeel open of halfopen een-
gezinswoningen, een hoger dan gemiddeld aandeel eigenaars, een hoger dan gemiddeld inkomen en 
een lager dan gemiddeld aantal woningen per hectare. Het gaat om buurten voor mensen die het 
breed hebben en ook breed wonen, hoge statusbuurten in de verre periferie, op de mooiste woonlo-
caties: het zuidoosten van Brussel (omgeving Zoniënwoud), het noordoosten van Antwerpen (bos-
gordel Antwerpse Kempen), het woonparkgebeid Bonheiden-Keerbergen-Rijmenam nabij Meche-
len, Sint-Martens-Latem en omgeving bij Gent, en een aantal kleinere woonparken in de nabijheid 
van kleinere steden. 
 
Cluster 2 laat net het omgekeerde beeld zien. Het aandeel open of halfopen eengezinswoningen is 
er met gemiddeld slechts 44% het laagst van alle clusters, de woningdichtheid is er het hoogst, en 
het gemiddeld inkomen en het aandeel eigenaars (nipt de helft) het laagst. Opmerkelijk bij cluster 2 
is het hoge aandeel gezinnen zonder kinderen; niet zo verwonderlijk echter gezien het lage aandeel 
eengezinswoningen. Cluster 2 vinden we vooral terug in de nabijheid van kleinere steden zoals 
Eeklo, Ieper, Hasselt, Turnhout,…, in de mijnstreek en op minder begerenswaardige locaties rond 
Brussel (westen), Antwerpen (nabij de haven) en Leuven (Kessel-Lo en Heverlee). 
 
De buurten uit cluster 3 en 5 hebben het hoogste aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980: 
gemiddeld resp. 59 en 57% van de woningen dateert uit die periode. 
 
Cluster 3 ligt qua sociale status in het verlengde van cluster 1, maar doen er nog een schepje bo-
venop: het gemiddeld inkomen per persoon is er met 17.210 euro per jaar het hoogst van alle clus-
ters, en ook het aandeel open en halfopen eengezinswoningen (94%), het aandeel eigenaars (88%) 
is nergens hoger. Met een gemiddelde van nog geen dan 5 woningen per ha is ook de woningdicht-
heid er het laagst van alle clusters. Cluster 3 ligt in dezelfde gebieden als cluster 1, met uitzonde-
ring van Bonheiden-Keerbergen, waar dit profiel niet voorkomt. 
 
Cluster 5 verhoudt zich tot cluster 3 zoals cluster 2 tot cluster 1; de sociale status van de buurten is 
weliswaar iets hoger in te schatten dan in cluster 2 en cluster 4, maar is toch beduidend lager dan in 
cluster 3. Met een gemiddeld inkomen van 14.800 euro per persoon per jaar, meer dan 9 woningen 
per ha, ‘slechts’ 78% eigenaars-bewoners en 62% open en halfopen bebouwing leeft men in deze 
wijken beduidend minder luxueus. Cluster 5 vinden we net als cluster 2 terug op meer perifere lo-
caties en bij kleine steden, alsook in de minder gegeerde zones rond de grote steden (het westen 
van Brussel, nabij de Antwerpse en Gentse haven). In de mijnstreek komt wel cluster 2 voor, maar 
nauwelijks cluster 5. 
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T-waarden voor de 5-cluster oplossing van goed overlappende sectoren
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Tabel 3. Kenmerken van de clusteroplossing voor goed overlappende statistische sectoren 

  CLUSTER 

  1 2 3 4 5 

aandeel open en halfopen eengezinswoningen 
(%) 

89,9 44,0 93,8 52,6 61,9 

aandeel 65-plussers (%) 30,5 32,1 34,2 38,5 31,8 
aandeel een- en tweepersoonshuishoudens (%) 46,4 55,1 47,8 55,1 51,9 
aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 
1980 (%) 

36,7 41,2 58,7 23,8 56,6 

aandeel eigenaars-bewoners (%) 84,4 49,9 87,8 73,5 78,3 
gemiddeld inkomen per persoon (in € 1.000) 16,1 12,4 17,2 13,9 14,8 
aantal woningen per hectare 5,1 13,1 4,8 9,2 9,2 
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Figuur 29. Ruimtelijke spreiding van de sociaal-demografische clusters voor goed overlappende statistische sectoren 
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3.3.5 conclusies vanuit sociaal-demografische invalshoek 

De verkennende sociaal-demografische analyse van de geselecteerde woonwijken geeft aan dat 
deze, hoewel morfologisch duidelijk te onderscheiden van de rest van de Vlaamse bebouwde ruim-
te, een weinig uitgesproken sociaal-demografisch profiel kennen. 
 
Deze vaststelling gaat in tegen de intuïtie: het uitgangspunt van ons onderzoek was dat deze buur-
ten net vanuit sociaal-demografisch oogpunt een duidelijk onderscheiden groep zouden vormen in 
vergelijking met de rest van Vlaanderen. ‘Verkavelingen’ worden immers intuïtief altijd gespiegeld 
aan woonkernen en gekoppeld aan het sociaal-selectieve fenomeen van de stadsvlucht of suburba-
nisatie. Dat deze intuïtieve veronderstelling niet werd bevestigd zou kunnen duiden op de alge-
meenheid van het fenomeen stadsvlucht, én de grote verscheidenheid aan vormen die dit heeft aan-
genomen in de naoorlogse periode. Ook lintbebouwing, verspreide bewoning en ‘gentrification’ 
van pittoreske dorpskernen zijn steeds alternatieven geweest voor de sociale groep die het 
(kern)stedelijke wonen niet smaakt. De geselecteerde woonwijken verschillen dan ook vooral van 
de andere sectoren wat betreft de indicatoren die ook bij de morfologische selectie een rol hebben 
gespeeld: bouwjaar van de woning en woningtype. De geselecteerde woonwijken hebben een ho-
mogener profiel qua bouwjaar en woningtype: een groter aandeel aan eengezinswoningen in open 
of halfopen verband, in hoofdzaak gebouwd tussen 1960 en 1980. 
 
Desondanks zijn de verschillen binnen de geselecteerde groep woonwijken niet te onderschatten. 
Net zoals dit in het volgende hoofdstuk op morfologische basis wordt gedaan, kunnen er verschil-
lende types woonwijken worden onderscheiden op basis van sociale, woning- en demografische 
kenmerken. Door middel van een clusteranalyse werden vijf verschillende types onderscheiden. 
Het belangrijkste onderscheidende kenmerk binnen de groep woonwijken bleek de sociale status 
van de inwoners te zijn; een sociale status die bovendien sterk samenhangt met de woningkenmer-
ken én de woonlocatie. Wie het breed heeft, woont breed, en op ruime afstand van de stad. 
 
Een tweede onderscheid houdt verband met het bouwjaar van de woningen, een onderscheid dat 
grotendeels losstaat van de overige kenmerken of van de woonlokatie: in de jaren 1960-1980 werd 
er zowel centraal als perifeer verkaveld; enkel in de periode voorafgaand hieraan werd blijkbaar 
vooral in de nabijheid van kernsteden verkaveld en minder in de periferie. Er blijken, zowel in de 
hoge status- als in de lagere statuswijken een groep wijken te zijn waar slechts een minderheid van 
de woningen in deze periode is gebouwd. Dit wijst op het erg ‘onaffe’ karakter van vele Vlaamse 
woonwijken, die over een lange periode, vaak met kleine gehelen tegelijk, worden volgebouwd; 
ook in de groepen met een groter aandeel woningen uit die periode bleek nog meer dan 40% van de 
woningen van vroegere of latere datum te zijn. 
 
Een derde, minder belangrijk verschil tussen woonwijken hing samen met het demografisch profiel 
van de bevolking;  de meeste groepen weken op dit vlak slechts weinig af ten opzichte van het ge-
middelde, met uitzondering van een groep met voornamelijk woningen van een nog vroegere da-
tum en, dienovereenkomstig ook een groter aandeel oudere bewoners zonder kinderen. 
 
De bovenstaande bevindingen nuanceren in zekere zin de veronderstellingen die aan de basis lig-
gen van dit onderzoek, maar duiden tevens op ruimere mogelijkheden voor beleidsmatige ingrepen. 
We gingen er bij aanvang van het onderzoek vanuit dat vooral in de woonwijken uit de jaren 1960-
1980 een groot aandeel woningen in de nabije toekomst, omwille van demografische ontwikkelin-
gen van eigenaar zouden veranderen of omwille van de ouderdom van de woning aan verbouwin-
gen zou toe zijn. De idee was dat oudere koppels, waarvan de kinderen het huis uit zijn, hun grote 

woning niet meer optimaal gebruiken en ook stilaan opzien tegen het onderhoud van een grote wo-
ning met tuin. Het lijkt erop dat deze demografische categorie echter niet specifiek méér voorkomt 
in de onderzochte gebieden, en dat we een gelijkaardige of misschien zelfs grotere woondynamiek 
kunnen verwachten in sommige andere gebieden. 
 
Wat de onderzochte woonwijken wél sterk onderscheidt van de andere Vlaamse buurten is de rela-
tief homogene woningvoorraad: Zij hebben een bijzonder groot aandeel eengezinswoningen in 
open of halfopen bebouwing, die meer dan elders werden gebouwd in de periode 1960-1980, en 
welke naar alle waarschijnlijkheid ongeveer op hetzelfde moment aan verbouwingen of renovatie 
toe zullen zijn. Dit duidt erop dat in deze wijken wel potentieel zit voor wijkgerichte beleidsmaat-
regelen om de huidige en toekomstige woondynamiek te reguleren of bij te sturen. 
 
Onze analyse heeft echter ook een grote interne verscheidenheid aangetoond binnen de geselec-
teerde woonwijken. Om te beginnen duiden grote verschillen in sociale status van de bevolking, 
samenhangend met woonkarakteristieken als woningtype en woningdichtheid erop dat niet in alle 
buurten dezelfde soort dynamiek zal plaatsvinden op de woningmarkt en dat voor bepaalde groepen 
buurten een meer specifieke beleidsaanpak nuttig en wenselijk is (zo zal bijvoorbeeld de vraag naar 
specifieke – bv. betaalbare – woonvormen variëren met de koopkracht in de wijk en zullen waar-
schijnlijk ook de verwachtingen naar status en uitstraling van de wijk van de zittende en toekomsti-
ge bevolking voorwaarden opleggen aan mogelijke ingrepen). 
 
Ten tweede zijn de woonwijken duidelijk van elkaar te onderscheiden naar het aandeel woningen 
gebouwd in de periode 1960-1980. Om te beginnen is dit aandeel over het algemeen relatief be-
perkt, en zijn er nagenoeg in alle geselecteerde woonwijken ook in andere periodes nog grote aan-
tallen woningen gebouwd in deze wijken. Dit is een bemoedigende vaststelling: het duidt erop dat 
een geleidelijke, gediversifiëerde herstructurering, in plaats van grootschalige, drastische ingrepen 
mogelijk is. 
 
Daarenboven zijn er grote verschillen wat het aandeel woningen uit deze periode betreft. Zo is er 
een groep wijken die een groot aandeel woningen met een ouder bouwjaar omvat; deze groep 
wordt bovendien sterker getypeerd door een oudere bevolking zonder kinderen. Mogelijk zijn dit 
de wijken waar nu reeds een dynamiek op gang is en waarop het eerst en meest urgent zal moeten 
worden ingezet. 
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3.4 ruimtelijke kenmerken van de klassieke woonwijken 

3.4.1 doelstelling en methodiek 

De ruimtelijke analyse van de 360 klassieke woonwijken van de basiskaart gaat na welke algemene 
ruimtelijke kenmerken deze woonwijken vertonen. De analyse biedt een inzicht in de ruimtelijke 
spreiding van de klassieke woonwijken in Vlaanderen en toont de verschillende types van woon-
wijken die kunnen onderscheiden worden op ruimtelijk-morfologisch vlak. Hierbij wordt tevens de 
relatie gelegd met de sociaal-demografische analyse van het vorige hoofdstuk. De ruimtelijke ana-
lyse leidt tot enkele aandachtspunten en mogelijke aanknopingspunten voor een beleid op Vlaams 
niveau. 
 
Het hoofdstuk is opgebouwd uit drie delen. 

• Een eerste luik beschrijft de ruimtelijke patronen en structuren van de klassieke woonwij-
ken op Vlaams niveau: de ruimtelijke spreiding van de woonwijken, de ligging van de 
woonwijken ten opzichte van enkele deelstructuren en het beschikbaar aanbod in de 
woonwijken. 

• In tweede instantie wordt een typologisch onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
woonwijken op basis van ruimtelijk-morfologische kenmerken, die zowel betrekking heb-
ben op externe aspecten (zoals bereikbaarheid) als op interne aspecten (zoals woningdicht-
heid). 

• Ten derde gebeurt een beknopt onderzoek van het aanbod binnen de klassieke woonwijken. 
• Tenslotte worden vanuit de ruimtelijke analyse een aantal voorlopige conclusies geformu-

leerd. 
 
 
 

3.4.2 ruimtelijke patronen en structuren op Vlaams niveau 

RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN 
 
De klassieke woonwijken van de basiskaart zijn niet gelijkmatig verspreid over heel Vlaanderen. 
Op de basiskaart kunnen enkele specifieke ruimtelijke structuren en patronen herkend worden. De-
ze hangen nauw samen met de ruimtelijk-functionele structuur en met het verstedelijkingspatroon 
van Vlaanderen. Ze geven een partieel beeld van de suburbanisatie in Vlaanderen in de periode 
1960 – 1980, namelijk de suburbanisatie onder de vorm van grootschalige woonwijken. 
 

• In de nabijheid van de grote steden Antwerpen, Brussel en Gent doet zich een sterke concen-
tratie voor van klassieke woonwijken. Het gaat over woonwijken van verschillende grootte. 
De meeste grotere woonwijken zijn gelegen ten noordoosten van Antwerpen (Brasschaat, 
Kapellen, Schilde, Schoten), ten zuidoosten van Brussel (Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-
Rode, Tervuren) en ten noordwesten en ten zuidwesten van Gent (De Pinte, Mariakerke, 
Sint-Martens-Latem). 

 
• Ook rond enkele regionale en kleine steden komen belangrijke concentraties van klassieke 

woonwijken voor. De ruimtelijke clustering van woonwijken in de nabijheid van de volgen-
de steden is vrij duidelijk op de basiskaart: 

° Brugge; 
° Genk; 
° Leuven; 
° Lommel; 
° Maasmechelen; 
° Roeselare. 

 
• Sommige gebieden vertonen een duidelijke concentratie van klassieke woonwijken. Deze 

gebieden kunnen uitlopers vormen van grote en regionale steden of kunnen zich voordoen 
als ruimtelijk onderscheiden gebieden: 

° de Leievallei tussen Gent en Frankrijk; 
° de Scheldevallei tussen Antwerpen en Gent; 
° de Kempen (met uitzondering van het Kempisch Plateau), waar vooral in Limburg een 

heel diffuus nederzettingspatroon aanwezig is van open bebouwing zonder duidelijk 
onderscheid tussen wijken, verkavelingen, linten en verspreide bebouwing; 

° de kust, waar enkele woonwijken bestaan uit een groot aantal tweede verblijven; 
° de omgeving Eeklo – Ertvelde – Zelzate – Wachtebeke ten noorden van Gent; 
° de omgeving van de E19 ten noorden van Antwerpen; 
° de omgeving van Beerse – Vosselaar – Turnhout; 
° de omgeving Denderleeuw – Affligem – Ternat ten westen van Brussel. 

 
• Enkele grotere gebieden bevatten weinig of geen grotere klassieke woonwijken. Het gaat 

enerzijds om gebieden die niet of nauwelijks geraakt geweest zijn door de suburbanisatie 
van de periode 1960 – 1980. De ruimtelijke ontwikkelingen van het wonen hebben er vooral 
te maken met de lokale dynamiek van de woningmarkt, gericht op de behoeften van het ge-
bied zelf. Anderzijds zijn er gebieden waar de suburbanisatie van de periode 1960 – 1980 
zich voorgedaan heeft onder een andere vorm (bv. kleinere verkavelingen, woonlinten, ver-
spreide bebouwing). Grotere woonwijken komen ook hier weinig voor. 
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De volgende gebieden kunnen hierin onderscheiden worden. 
° Een groot deel van West-Vlaanderen, het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en Zuid-

Limburg vertonen een geconcentreerd nederzettingspatroon van kleine steden en ker-
nen. In deze gebieden zijn er betrekkelijk weinig grootschalige woonontwikkelingen. 
Op het niveau van de regio worden deze opgevangen in het patroon van aanwezige 
steden en kernen. 

° In Zuid-Oost-Vlaanderen domineren de lintbebouwing en de kleinere verkavelingen 
het nederzettingspatroon. De verstedelijking heeft zich hier niet voorgedaan onder de 
vorm van grote verkavelingen of woonwijken, maar in een ruimtelijk verspreid pa-
troon. In deze regio komt veel open bebouwing voor uit de periode 1960 – 1980, 
waardoor zich ook voor dit gebied de vraag zou kunnen stellen naar het (her)gebruik 
van de woningvoorraad. 

° Noord-Oost-Vlaanderen, de Noorderkempen en een deel van het Maasland zijn be-
trekkelijk weinig bebouwd. De suburbanisatie is hier relatief beperkt gebleven. 

 
• Opvallend is tenslotte de aanwezigheid van enkele heel grote woonwijken los van de grotere 

steden. Het gaat hoofdzakelijk om woonparken, waarbij een bebost landschap verkaveld 
werd in grote percelen (Aalter, Beernem, Keerbergen – Bonheiden – Rotselaar). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 30. Schematische weergave van de ruimtelijke spreiding van de klassieke woonwijken 

 
 

SITUERING VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN TEN OPZICHTE VAN ENKELE DEELSTRUCTUREN OP 
VLAAMS NIVEAU 
 
Naast de beschrijving van de ruimtelijke spreiding van de klassieke woonwijken van de basiskaart, 
kunnen de woonwijken gesitueerd worden ten opzichte van een aantal deelstructuren op Vlaams 
niveau. De situering van de klassieke woonwijken ten opzichte van deze deelstructuren biedt een 
inzicht in de ruimtelijke randvoorwaarden die bepalend zijn voor een beleid met betrekking tot de-
ze woonwijken. De ruimtelijke relatie van de woonwijken tot een aantal deelstructuren biedt tevens 
een eerste indicatie van de potenties van de klassieke woonwijken tot verdere ontwikkeling (op het 
vlak van verdichting, van aanpasbaarheid van woningen of van versterking van de ruimtelijke kwa-
liteit). 
 
De situering van de klassieke woonwijken van de basiskaart binnen de Vlaamse context gebeurt 
aan de hand van de volgende deelstructuren: 

• centrumbebouwing; 
• bovenlokale kleinhandelsconcentraties; 
• autowegen; 
• spoorwegen; 
• bossen; 
• waardevolle landschappen; 
• recente en mogelijke overstromingsgebieden; 
• natuurlijke overstromingsgebieden. 

Voor elk van deze deelstructuren wordt gebruik gemaakt van bestaand kaartmateriaal op Vlaams 
niveau (indien noodzakelijk met eigen verwerking). De gebruikte bronnen worden telkens vermeld 
bij de kaarten. 
 
Een opvallende vaststelling, uit een globale vergelijking tussen de verschillende kaarten, is dat vele 
klassieke woonwijken in Vlaanderen goed gelegen zijn. Ze zijn goed bereikbaar, ze bevinden zich 
dicht tegen het voorzieningenapparaat en ze zijn gelegen in de nabijheid van waardevolle land-
schappen. De goede ligging van veel woonwijken wijst op de aanwezigheid van een belangrijke 
potentie van de klassieke woonwijken om te blijven fungeren als aantrekkelijke woonmilieus. 
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De kaart met de centrumbebouwing geeft de bebouwde 
kommen weer van Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de grote 
meerderheid van de woonwijken behoort tot of direct 
aansluit bij een centrumgebied. Het gaat om 273 van de 
360 woonwijken (76%). De woonwijken die niet behoren 
tot een centrumgebied zijn vaak grotere woonwijken (de 
woonparken) of woonwijken in de rand van grote of regi-
onale steden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inventaris van de bovenlokale kleinhandelsconcentra-
ties is gebaseerd op de provinciale ruimtelijke structuur-
plannen. De aanduiding ervan is indicatief. Bijna de helft 
van het aantal woonwijken (175 woonwijken) bevindt 
zich op minder dan 2 km afstand van een bovenlokale 
kleinhandelsconcentratie. 278 woonwijken (77%) bevin-
den zich op minder dan 5 km afstand van een bovenloka-
le kleinhandelsconcentratie. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Figuur 31. De klassieke woonwijken ten opzichte van de centrumbebouwing (bron: Teleatlas 1999) 

 
 

 
 

Figuur 32. De klassieke woonwijken ten opzichte van de bovenlokale kleinhandelsconcentraties (bron: provinciale ruimtelijke structuurplannen) 
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Figuur 33. Woonwijken (gedeeltelijk) gelegen in centrumgebieden 

 
 

 
 
Figuur 34. Woonwijken in de nabijheid van grootschalige kleinhandelsconcentraties 
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De kaart met de lijninfrastructuren geeft een opvallend 
kenmerk weer van de woonwijken. 271 woonwijken 
(75% van het totaal) bevinden zich binnen een straal van 
5 km van een verkeerswisselaar. 126 woonwijken (35%) 
bevinden zich zelfs op een afstand van minder dan 2 km 
vanaf een verkeerswisselaar. De overige woonwijken 
komen hoofdzakelijk voor in de weinige gebieden van 
Vlaanderen die niet ontsloten worden door een autosnel-
weg (de Westhoek, Noord-West-Vlaanderen, Noord-
Oost-Vlaanderen, Noord-Limburg). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de spoorwegen blijkt dat 293 woonwijken 
(81%) zich bevinden op minder dan 5 km van een station 
of halte. Hiervan liggen er 159 (44%) op minder dan 2 
km van een station of halte. Van de woonwijken liggen er 
162 (45%) op minder dan 5 km van een belangrijk (inter-
stedelijk of interregionaal) station. 57 woonwijken (16%) 
bevinden zich op minder dan 2 km van een belangrijk 
station. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figuur 35. De klassieke woonwijken ten opzichte van de autowegen (bron: Teleatlas, eigen verwerking) 

 
 

 
 

Figuur 36. De klassieke woonwijken ten opzichte van de spoorwegen (bron: NMBS, provinciale ruimtelijke structuurplannen, eigen verwerking) 
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Figuur 37. Woonwijken in de nabijheid van een verkeerswisselaar 

 
 

 
 
Figuur 38. Woonwijken in de nabijheid van een station 
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In heel veel woonwijken is er volgens de boskartering 
bos aanwezig: 252 woonwijken (of 70% van het totaal). 
Daarbij kan het zowel gaan om grotere bosoppervlakten 
als om kleinere bospercelen. Toch is het opvallend dat de 
meeste woonwijken gelegen zijn in of nabij beboste ge-
bieden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waardevolle landschappen oefenen duidelijk een aan-
trekkingskracht uit op het wonen. 189 woonwijken (52%) 
sluiten direct aan bij een landschappelijke ankerplaats of 
een landschappelijke relictzone. Landschappelijke anker-
plaatsen komen voor in 93 woonwijken (26%). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Figuur 39. De klassieke woonwijken ten opzichte van de bossen (bron: boskartering OC-GIS Vlaanderen 2001) 

 
 

 
 

Figuur 40. De klassieke woonwijken ten opzichte van waardevolle landschappen (bron: Landschapsatlas 2001) 

 



ONDERZOEK VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN OP HET NIVEAU VLAANDEREN 
 
 

eindrapport
pagina 55 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

 

 
 
Figuur 41. Woonwijken met bos 

 
 

 
 
Figuur 42. Woonwijken met landschappelijke ankerplaatsen of relictzones 
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In ongeveer 1/4de van de woonwijken (89 woonwijken) 
komt een recent of een mogelijk overstromingsgebied 
voor. Het gaat hoofdzakelijk om grotere woonwijken in 
de rand van een grote stad (Antwerpen, Brussel of Gent). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste woonwijken zijn trouwens (gedeeltelijk) gele-
gen in een natuurlijk overstromingsgebied (267 woon-
wijken of 77%). Dit is niet het geval in de Kempen (pro-
vincie Antwerpen en provincie Limburg). 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figuur 43. De klassieke woonwijken ten opzichte van de recente en de mogelijke overstromingsgebieden (bron: OC-GIS Vlaanderen 2003) 

 
 

 
 

Figuur 44. De klassieke woonwijken ten opzichte van de natuurlijke overstromingsgebieden (bron: OC-GIS Vlaanderen 2003) 
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Figuur 45. Woonwijken met recente of mogelijke overstromingsgebieden 

 
 

 
 
Figuur 46. Woonwijken met natuurlijke overstromingsgebieden 
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3.4.3 typologische indeling van de klassieke woonwijken 

ASPECTEN VOOR EEN TYPOLOGISCHE INDELING 
 
De klassieke woonwijken zijn op ruimtelijk vlak duidelijk verschillend van andere woonvormen in 
Vlaanderen, zoals woonlinten, verspreide bebouwing, historische woongebieden, enz. Het voorko-
men als een duidelijk onderscheiden ruimtelijke entiteit vormde trouwens een van de criteria bij de 
selectie van de woonwijken voor de basiskaart. Maar ook binnen de klassieke woonwijken zelf 
treedt een grote variatie op aan verschillende woonmilieus. Deze variatie wordt in dit hoofdstuk 
geduid op ruimtelijk-morfologisch vlak. 
 
De typologische indeling van de woonwijken gebeurt op basis van acht aspecten, die invloed uitoe-
fenen op de kenmerken van de woonwijken en op de aanwezigheid van potenties tot verdichting, 
tot aanpasbaarheid van de woningen en tot kwaliteitsverbetering. Deze aspecten hebben zowel be-
trekking op externe factoren (relatie met de omgeving) als op interne factoren (eigenschappen van 
de woonwijken zelf). Op het niveau van Vlaanderen kunnen deze acht aspecten niet op een absolu-
te, eenduidige manier toegepast worden. Deze aspecten maken het wel mogelijk om types van 
woonwijken te herkennen, zonder echter strikt afgelijnde criteria te vormen. 
 
De vier aspecten met betrekking tot externe factoren duiden de ruimtelijke situering van de woon-
wijken ten opzichte van de omgeving. 
 

• stedelijkheid 
Tussen de klassieke woonwijken onderling kan een onderscheid gemaakt worden op het 
vlak van stedelijkheid. Dit houdt op zich meerdere kenmerken in, die te maken hebben met 
het ruimtegebruik en met het ruimtelijk functioneren. In deze typologische indeling wordt 
de graad van stedelijkheid – sterk vereenvoudigd – bepaald aan de hand van het soort kern 
waar de woonwijk gelegen is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen3: 
° woonwijken gelegen nabij een grote stad (Antwerpen, Brussel of Gent); 
° woonwijken gelegen nabij een regionale of een kleine stad; 
° woonwijken gelegen nabij een niet-stedelijke kern. 

 
• functies 

De invloed van functies in een woonwijk heeft betrekking op functies naast het wonen: 
gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel, diensten, kantoren, enz. De aanwezigheid van 
deze functies kan op verschillende manieren structurerend zijn voor een woonwijk: 
° door het aantal verschillende functies; 
° door de soort functies (basisvoorzieningen op lokaal niveau of bovenlokale voorzie-

ningen); 
° door de afstand van de functies ten opzichte van de woningen. 

Omdat op Vlaams niveau geen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn over de aanwezig-
heid van functies in woonwijken, wordt voor deze typologische indeling een inschatting 
gemaakt van de soort functies. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 
° woonwijken met bovenlokale voorzieningen (of in de onmiddellijke nabijheid); 
° woonwijken met lokale voorzieningen (of in de onmiddellijke nabijheid); 
° woonwijken zonder (of met beperkte) voorzieningen. 

                                                                  
3 De termen ‘grote stad’, ‘regionale stad’ en ‘kleine stad’ worden hier gehanteerd als beschrijvende termen en 
niet als beleidstermen. 

 
• bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van de woonwijken moet in principe nagegaan worden voor de verschil-
lende vervoerswijzen: auto, bus, trein, fiets, te voet. Verschillende elementen zijn belang-
rijk voor de bereikbaarheid: de aard van de verbinding (bv. het soort weg), de frequentie 
van de verbinding (bv. de frequentie van een buslijn) en de richting(en) van de ontsluiting 
(bv. een fietsweg direct gericht op het voorzieningenapparaat). Voor deze typologische in-
deling op Vlaams niveau wordt enkel rekening gehouden met de autobereikbaarheid. De 
volgende woonwijken worden hierin onderscheiden: 
° woonwijken gelegen nabij een autosnelweg; 
° woonwijken gelegen nabij een regionale weg; 
° woonwijken gelegen nabij een lokale weg. 

 
• landschap 

Sommige residentiële woonwijken zijn aangelegd in landschappelijk waardevolle gebie-
den. De kwaliteiten van het landschap werken dan vaak door tot op perceelsniveau. Andere 
woonwijken daarentegen zijn volledig opgenomen in een stedelijk of verstedelijkt land-
schap. Ze worden omringd door bebouwing en infrastructuren. Daarnaast zijn er woonwij-
ken die zich bevinden nabij een open ruimte zonder specifieke kwaliteiten. Ze zijn vaak ge-
legen op de overgang tussen bebouwing en open ruimte. Daarom wordt voor de typologi-
sche indeling van de woonwijken een onderscheid gemaakt tussen: 
° woonwijken gelegen in een waardevol landschap; 
° woonwijken gelegen in een verstedelijkt landschap; 
° woonwijken gelegen op de grens tussen bebouwing en open ruimte. 

Voor de herkenning van waardevolle landschappen wordt gebruik gemaakt van de land-
schapsatlas en de boskartering. 

 
De vier aspecten met betrekking tot interne factoren geven de ruimtelijke kenmerken weer van de 
woonwijken zelf. 
 

• schaalgrootte 
De schaalgrootte van de woonwijk is een belangrijke factor bij de uitwerking van een ruim-
telijk beleid. Het gaat zowel over de absolute grootte (het aantal hectare dat een woonwijk 
inneemt) als over de relatieve grootte (relatie tussen de grootte van de woonwijk en de 
grootte van de kern waar de woonwijk zich bevindt). Op Vlaams niveau wordt voor de ty-
pologische indeling enkel rekening gehouden met de absolute grootte: 
° heel grote woonwijken (> 150 hectare); 
° grote woonwijken (50 à 150 hectare); 
° vrij grote woonwijken (25 à 50 hectare). 

 
• verkavelingspatroon 

Het verkavelingspatroon heeft te maken met de wijze waarop de woonwijk ontwikkeld 
werd. De meeste klassieke woonwijken bestaan uit een aaneenschakeling van kleinere ver-
kavelingen, waarvan de realisatie zich uitstrekt over meerdere decennia. Deze ontwikkeling 
komt tot uiting in een heterogeen, gefragmenteerd verkavelingspatroon. Andere woonwij-
ken zijn echter tot stand gekomen op basis van een eenvormig ruimtelijk concept, meestal 
op een relatief korte termijn. Ze bezitten een homogene, samenhangende ruimtelijke struc-
tuur. Sommige woonwijken bestaan uit diverse, relatief homogene verkavelingen, en vor-
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men een cluster van verschillende patronen. Voor de typologische indeling wordt een on-
derscheid gemaakt tussen: 
° woonwijken met een homogene, samenhangende structuur; 
° woonwijken opgebouwd uit clusters van verschillende patronen; 
° woonwijken met een gefragmenteerd verkavelingspatroon. 

 
• woningtype 

De dominante aanwezigheid van een bepaald woningtype draagt bij tot het specifieke ka-
rakter van een woonwijk. In de klassieke woonwijken komt het open woningtype meest 
frequent voor, maar ook de aanwezigheid van aaneengesloten bebouwing mag niet onder-
schat worden). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
° woonwijken met relatief veel aaneengesloten bebouwing; 
° woonwijken met een gemengd voorkomen van verschillende woningtypes; 
° woonwijken met een dominante aanwezigheid van open en halfopen bebouwing. 

 
• dichtheid 

De bebouwingsdichtheid hangt vrij nauw samen met de dominante aanwezigheid van een 
bepaald woningtype. Toch doen zich ook binnen de klassieke woonwijken variaties voor 
van dichtheid: 
° woonwijken met een hoge dichtheid (15 à 25 woningen per hectare); 
° woonwijken met een middelhoge dichtheid (10 à 15 woningen per hectare); 
° woonwijken met een lage dichtheid (minder dan 10 woningen per hectare). 

 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de aspecten die gebruikt worden voor de typologische 
indeling van de klassieke woonwijken. 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

OVERZICHT VAN DE ONDERSCHEIDEN TYPES 
 
De 360 klassieke woonwijken van de basiskaart werden systematisch getoetst aan de hand van de 
bovenvermelde acht aspecten. Deze oefening leverde in totaal 10 types van woonwijken op: 
 

• type 1: ‘polderstad’ 
een relatief dichte, compacte woonwijk aansluitend bij een stad, ontwikkeld als één entiteit 

 
• type 2: ‘Mariakerke’ 

een grote, gemengde woonwijk nabij een grote stad 
 

• type 3: ‘Tervuren’ 
een grote woonwijk met open bebouwing in een waardevol landschap, goed bereikbaar en 
gelegen nabij bovenlokale voorzieningen 

 
• type 4: ‘Wevelgem’ 

een woonwijk met verschillende clusters van verkavelingen nabij een kleine of een regio-
nale stad 

 
• type 5: ‘Maasmechelen’ 

een woonwijk met open bebouwing zonder specifiek verkavelingspatroon, gelegen nabij 
een kleine stad of een niet-stedelijk kern 

 
• type 6: ‘Oostkamp’ 

een woonwijk met verschillende clusters van verkavelingen nabij een niet-stedelijke kern 
 

• type 7: ‘Evergem’ 
een grote woonwijk met open bebouwing zonder specifiek verkavelingspatroon, gelegen 
nabij een niet-stedelijke kern 

 
• type 8: ‘Essen’ 

een compacte woonwijk met open bebouwing zonder specifiek verkavelingspatroon, gele-
gen nabij een niet-stedelijke kern 

 
• type 9: ‘Kapel Milanen’ 

een woonwijk met open bebouwing volgens een duidelijk verkavelingsconcept, gelegen 
nabij een niet-stedelijk kern 

 
• type 10: ‘woonpark’ 

een grote woonwijk met open bebouwing in een waardevol landschap, goed bereikbaar en 
gelegen nabij een niet-stedelijk kern 

 
De verschillende types worden hieronder toegelicht, met hun belangrijkste kenmerken. De kenmer-
ken die van toepassing zijn voor een bepaald type worden in kleur aangegeven. Van elk type 
woonwijk worden enkele voorbeelden gegeven. Het is niet zo dat elk voorbeeld exact voldoet aan 
alle kenmerken van een bepaald type, maar het algemene karakter van de woonwijk is wel dezelf-
de. 
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TYPE 1: ‘POLDERSTAD’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 

 
 
VOORBEELDEN Diksmuide Oostvesten, Sint-Niklaas Borms- en Baanslandwijk, Hoboken 

Polderstad, Diest Hasseltsepoort, Lommel Balendijk 
  

 
 

TYPE 2: ‘MARIAKERKE 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 

 
 
VOORBEELDEN Mariakerke, Wilrijk, Strombeek-Bever, Kraainem 
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TYPE 3: ‘TERVUREN’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
VOORBEELDEN Kortrijk Pottelberg, Kraainem-Tervuren, Jezus-Eik, Leuven Linden, Genk 

Boksbergheide 
  

  
 

TYPE 4: ‘WEVELGEM’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
VOORBEELDEN Wevelgem, Dendermonde, Turnhout Papenburg, Leuven Kessel-Lo, Has-

selt Banneux 
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TYPE 5: ‘MAASMECHELEN’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
VOORBEELDEN Ieper, Wetteren, Herentals, Halle, Maasmechelen 

 
  

  
 

TYPE 6: ‘OOSTKAMP’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 

 
 
VOORBEELDEN Oostkamp, Berlare, Stabroek, Lint, Opgrimbie 
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TYPE 7: ‘EVERGEM’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
 
VOORBEELDEN Sijsele, Evergem, Londerzeel, Dilbeek, Houthalen-Oost 

 
  

  
 

TYPE 8: ‘ESSEN’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
 
VOORBEELDEN Eernegem, Moerbeke, Essen, Ternat, Achel 

 
  

 
 



ONDERZOEK VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN OP HET NIVEAU VLAANDEREN 
 

eindrapport
pagina 64 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

TYPE 9: ‘KAPEL MILANEN’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
 
VOORBEELDEN Zwevegem, Lembeke, Schoten, Sint-Brixius-Rode, Lommel Noord 

 
  

  
 

TYPE 10: ‘WOONPARK’ 
 

externe factoren 

STEDELIJKHEID grote stad regionale of 
kleine stad 

niet-stedelijke 
gemeente 

FUNCTIES bovenlokale 
voorzieningen 

lokale voorzieningen geen 

BEREIKBAARHEID autosnelweg regionale weg lokale weg 

LANDSCHAP waardevol landschap verstedelijkt landschap grens bebouwing – 
open ruimte 

interne factoren 

SCHAALGROOTTE heel groot groot vrij groot 

VERKAVELINGSPATROON homogene, samenhan-
gende structuur 

cluster van 
verschillende patronen 

gefragmenteerd 
verkavelingspatroon 

WONINGTYPE aaneengesloten 
bebouwing 

gemengd voorkomen open en halfopen 
bebouwing 

DICHTHEID hoog middelhoog laag 

 
 
VOORBEELDEN Hertsberge, Sint-Martens-Latem, Brasschaat, Bonheiden-Keerbergen, 

Alsemberg, Zolder 
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ENKELE KENMERKEN VAN DE VERSCHILLENDE TYPES WOONWIJKEN 
 
Bij wijze van oefening werden de onderscheiden types toegepast op alle klassieke woonwijken 
van Vlaanderen. Deze toewijzing van alle woonwijken aan één bepaald type moet uiteraard met de 
nodige nuancering bekeken worden. Vaak behoren woonwijken voor een aantal kenmerken tot het 
ene type en voor andere kenmerken tot een ander type. 
 
De 360 klassieke woonwijken van de basiskaart kunnen dan als volgt verdeeld worden over de ver-
schillende types. 
 
TYPE WOONWIJK AANTAL RELATIEF 

AANTAL (%) 
OPPERVLAKTE 

(hectare) 
RELATIEVE 

OPPERVLAKTE 
(%) 

1. ‘polderstad’ 30 8,3 1.228 4,7 
2. ‘Mariakerke’ 5 1,4 705 2,7 
3. ‘Tervuren’ 24 6,7 2.040 7,8 
4. ‘Wevelgem’ 40 11,1 2.600 9,9 
5. ‘Maasmechelen’ 95 26,4 4.503 17,1 
6. ‘Oostkamp’ 33 9,2 1.879 7,1 
7. ‘Evergem’ 13 3,6 1.226 4,7 
8. ‘Essen’ 48 13,3 1.528 5,8 
9. ‘Kapel Milanen’ 32 8,9 1.895 7,2 
10. ‘woonpark’ 40 11,1 8.684 33,0 

TOTAAL 360 100,0 26.288 100,0 

 
 
 
 
Tevens werd onderzocht of er een relatie bestaat tussen de ruimtelijk-morfologisch verschillende 
types van woonwijken en de sociaal-demografische clusters die onderscheiden werden in het 
vorige hoofdstuk. Dit is gebeurd op basis van de toewijzing van elke klassieke woonwijk aan een 
bepaald type en op basis van de sociaal-demografische clusters voor de statistische sectoren die 
goed overeenkomen met de basiskaart (zie hiervoor de sociaal-demografische analyse uit het vorige 
hoofdstuk). 
 
Uit een statistische vergelijking kan het volgende afgeleid worden. 

• In zes van de tien types van woonwijken zijn de sociaal-demografische clusters 1 en 3 do-
minant aanwezig (samen minstens voor 75%). Deze sociaal-demografische clusters worden 
gekenmerkt door: 

° een heel hoog aandeel open en halfopen eengezinswoningen (90 à 95%); 
° een relatief laag aandeel een- en tweepersoonsgezinnen (45 à 50%); 
° een heel hoog aandeel eigenaar-bewoners (85 à 90%); 
° een hoog gemiddeld inkomen per persoon (16.000 à 17.000 euro per jaar); 
° een heel lage dichtheid (ca. 5 woningen per hectare). 

Het gaat om de volgende types van woonwijken: 
° type 3 ‘Tervuren’; 
° type 5 ‘Maasmechelen’; 
° type 7 ‘Evergem’; 

° type 8 ‘Essen’; 
° type 9 ‘Kapel Milanen’; 
° type 10 ‘woonpark’. 

In drie van deze zes types domineert de sociaal-demografische cluster 1, in de andere drie 
types de sociaal-demografische cluster 3. 

• In drie van de tien types van woonwijken zijn de sociaal-demografische clusters 2 en 5 sterk 
vertegenwoordigd (samen 60 à 70%). Het gaat over types van woonwijken, die bestaan uit 
clusters van verschillende verkavelingspatronen: 

° type 1 ‘polderstad’; 
° type 4 ‘Wevelgem’; 
° type 6 ‘Oostkamp’. 

• In het type 2 ‘Mariakerke’ zijn de sociaal-demografische clusters 4 en 5 sterk vertegenwoor-
digd. Ook de cluster 1 komt hier vrij veel voor. 

 
Deze gegevens moeten met de nodige omzichtigheid behandeld worden, omdat de ruimtelijk-
morfologische types en de sociaal-demografische clusters tot stand gekomen zijn op basis van ge-
deeltelijke informatie over de woonwijken. Toch bieden de gegevens een indicatie van de overeen-
komst tussen de ruimtelijke en de sociaal-demografische kenmerken van de woonwijken. 
 
 SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE CLUSTER  

TYPE WOONWIJK 1 2 3 4 5 TOTAAL 

1. ‘polderstad’ 4,0 44,0 0,0 24,0 28,0 100,0 
2. ‘Mariakerke’ 23,1 0,0 15,4 30,8 31,0 100,0 
3. ‘Tervuren’ 33,3 0,0 51,9 7,4 7,4 100,0 
4. ‘Wevelgem’ 10,2 36,7 6,1 14,3 33,0 100,0 
5. ‘Maasmechelen’ 40,8 5,3 36,8 9,2 7,9 100,0 
6. ‘Oostkamp’ 16,1 22,5 16,1 6,4 38,9 100,0 
7. ‘Evergem’ 47,3 0,0 36,7 5,1 10,9 100,0 
8. ‘Essen’ 36,4 4,5 50,0 0,0 9,1 100,0 
9. ‘Kapel Milanen’ 21,9 3,1 62,5 9,4 3,1 100,0 
10. ‘woonpark’ 70,3 0,0 28,1 1,6 0,0 100,0 

TOTAAL 34,3 11,6 30,1 9,1 14,9 100,0 
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Figuur 47. De indeling van de klassieke woonwijken volgens type 
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3.4.4 onbebouwde percelen in klassieke woonwijken 

Op basis van de gegevens van de inventaris onbebouwde percelen op Vlaams niveau (situatie 2005) 
kunnen we eveneens nagaan hoeveel onbebouwde percelen deze verkavelingen tellen. In de 360 
woonwijken samen komen bijna 30.000 onbebouwde percelen voor. Het is op Vlaams niveau niet 
mogelijk om na te gaan of deze onbebouwde percelen ook allemaal effectief bebouwbaar zijn, hoe 
ze voorkomen en op welke manier ze kunnen bebouwd worden. Het aantal onbebouwde percelen 
komt dus niet automatisch overeen met het aantal bijkomende woningen dat zou kunnen gereali-
seerd worden. Toch toont het aantal onbebouwde percelen aan dat er binnen de grootschalige, klas-
sieke woonwijken nog heel wat potenties zijn om een bijkomend woningaanbod te creëren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WOONWIJK AANTAL 

ONBEBOUWDE 
PERCELEN 

RELATIEF AANTAL 
ONBEBOUWDE 
PERCELEN (%) 

AANTAL 
ONBEBOUWDE 

PERCELEN / 
HECTARE 

    

GROOTTE    

    
25 – 50 hectare 8.360 28,1 1,21 
50 – 100 hectare 9.708 32,7 1,27 
100 – 150 hectare 3.617 12,2 1,39 
> 150 hectare 8.029 27,0 0,88 

TOTAAL 29.714 100,0 1,13 

    
    
    

PROVINCIE    

    
Antwerpen 8.858 29,8 1,13 
Limburg 5.116 17,2 1,58 
Oost-Vlaanderen 5.321 17,9 1,32 
Vlaams-Brabant 6.014 20,3 0,86 
West-Vlaanderen 4.405 14,8 1,05 

TOTAAL 29.714 100,0 1,13 

    
    
    

TYPE    

    
1. ‘polderstad’ 1.546 5,2 1,26 
2. ‘Mariakerke’ 1.031 3,5 1,46 
3. ‘Tervuren’ 2.365 8,0 1,16 
4. ‘Wevelgem’ 2.930 9,9 1,13 
5. ‘Maasmechelen’ 6.997 23,5 1,55 
6. ‘Oostkamp’ 2.702 9,1 1,44 
7. ‘Evergem’ 1.282 4,3 1,05 
8. ‘Essen’ 1.500 5,0 0,98 
9. ‘Kapel Milanen’ 1.921 6,5 1,01 
10. ‘woonpark’ 7.440 25,0 0,86 

TOTAAL 29.714 100,0 1,13 
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Figuur 48. Onbebouwde percelen in de klassieke woonwijken 
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3.4.5 conclusies vanuit ruimtelijke invalshoek 

De 360 klassieke woonwijken van de basiskaart vertonen een opvallende ruimtelijke verspreiding 
over heel Vlaanderen. Deze verspreiding is niet gelijkmatig, maar vertoont een aantal ruimtelijke 
patronen, die gedeeltelijk overeenkomen met de suburbanisatie uit de jaren 1960 – 1980. Bepaalde 
concentraties van klassieke woonwijken zijn gekoppeld aan grote of regionale steden, andere aan 
grootschalige infrastructuren en nog andere aan landschappelijk waardevolle gebieden. In sommige 
gebieden daarentegen zijn quasi geen grotere woonwijken aanwezig. Deze gebieden hebben ofwel 
andere vormen van suburbanisatie meegemaakt (bv. verspreide bebouwing of woonlinten) ofwel is 
de ruimtelijke ontwikkeling er eerder lokaal en kleinschalig gebleven. Algemeen kan toch gesteld 
worden dat het beeld van de klassieke woonwijken van de basiskaart er een is van een relatief gro-
te ruimtelijke verspreiding en versnippering. Woonwijken van verschillende grootte komen 
voor in verschillende ruimtelijke situaties, zowel nabij steden als kleinere gemeenten, zowel in een 
concentratie van woonwijken als geïsoleerd van andere woonwijken, zowel nabij grootschalige in-
frastructuren als afgelegen in de open ruimte. 
 
Vanuit de analyse van de deelstructuren op het niveau Vlaanderen stellen we tevens vast dat de 
meeste woonwijken gekenmerkt worden door een goede ligging. Vele woonwijken bevinden zich 
in de nabijheid van het voorzieningenapparaat, ze zijn goed bereikbaar en zijn gelegen nabij waar-
devolle landschappen. Ondanks de ruimtelijke verspreiding en de nabijheid van waardevolle land-
schappen zijn vele woonwijken ruimtelijk blijkbaar toch gerelateerd aan bestaande kernen of be-
bouwde structuren. Vaak vormen ze, op het schaalniveau van Vlaanderen, een aanvulling van de 
bestaande bebouwde structuren en geen aparte ruimtelijke entiteiten. 
 
Tussen de woonwijken onderling treden op ruimtelijk-morfologisch vlak grote verschillen op. Deze 
verschillen hebben zowel te maken met externe factoren (stedelijkheid, bereikbaarheid) als met 
interne factoren (verkavelingspatroon, woningtype). Zelfs met een vrij grote dominantie van de 
open en halfopen bebouwing in deze woonwijken, kunnen tien verschillende types van woonwij-
ken onderscheiden worden. Sommige types van woonwijken onderscheiden zich door hun speci-
fieke ligging (bv. type 2 ‘Mariakerke’), terwijl andere types van woonwijken een duidelijke ruimte-
lijke identiteit bezitten (bv. type 9 ‘Kapel Milanen’). Het aantal types van woonwijken dat kan on-
derscheiden worden op ruimtelijk-morfologisch vlak lijkt ook groter dan de variatie die kon ge-
maakt worden op sociaal-demografisch vlak. Het is zelfs zo dat sommige, heel uiteenlopende types 
van woonwijken ongeveer een zelfde sociaal-demografisch profiel vertonen. Maar ook omgekeerd: 
binnen een zelfde type van woonwijk komen soms verschillende sociaal-demografische profielen 
voor. Dit neemt niet weg dat er in de klassieke woonwijken een overwegende aanwezigheid bestaat 
van een bepaald sociaal-demografisch profiel van de bewoners (clusters 1 en 3). 
 
Binnen de klassieke woonwijken van de basiskaart is er een groot aantal onbebouwde percelen 
aanwezig. Voor alle woonwijken samen zijn er bijna 30.000 onbebouwde percelen, of meer dan 
één onbebouwd perceel per hectare. Indien op elk perceel één woning zou gebouwd worden, dan 
zou de dichtheid met één woning per hectare toenemen en zouden er bijna 30.000 nieuwe wonin-
gen kunnen voorzien worden in Vlaanderen. Nu, wat ook het ruimtelijk voorkomen van de onbe-
bouwde percelen of de juridische status ervan is, het grote aantal duidt op de waarschijnlijke aan-
wezigheid van aanzienlijke bouwmogelijkheden in de klassieke woonwijken. 
 
 
 

De ruimtelijke analyse op Vlaams niveau heeft dus enkele algemene ruimtelijke potenties van de 
klassieke woonwijken kunnen aanduiden, samen met een aantal aandachtspunten voor het beleid. 
 

• De goede ligging van vele woonwijken, dicht bij het voorzieningenapparaat, vormt een 
heel belangrijke randvoorwaarde voor de mogelijkheden tot (her)ontwikkeling. Het bete-
kent dat deze woonwijken kunnen ingeschakeld worden in de bebouwde omgeving, als on-
derdeel van de bestaande woonstructuur. Ze kunnen verder ontwikkeld worden als een on-
losmakelijk onderdeel van de kern waar ze toe behoren. 

 
• De onderlinge differentiatie van de woonwijken geeft aan dat de ruimtelijke kenmerken – 

zowel externe als interne – een rol zijn blijven spelen in de uitbouw ervan. Het ruimtelijke 
beleid zal moeten omgaan met deze differentiatie. Zeker in de gevallen waar de interne 
kenmerken van de woonwijken bepalend zijn voor het type (bv. door een specifiek verka-
velingspatroon of door een sterke relatie met het landschap) lijkt het wenselijk om hier op 
in te spelen. De ruimtelijke identiteit van een woonwijk vormt hierin een belangrijk gege-
ven. 

 
• Tenslotte biedt het grote aantal onbebouwde percelen evidente mogelijkheden tot verdich-

ting. De wenselijkheid van de invulling van deze potentie tot verdichting, en de manier 
waarop dit dan best gebeurt, zal mee bepaald worden door andere (beleids)elementen. Het 
is in elk geval zo dat de ruimtelijke potentie ertoe aanwezig is. 
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3.5 de positie en de potenties van de klassieke woonwijken in de 
markt 

3.5.1 aanpak 

DE OPDRACHT 
 
De analyse van de ontwikkelingen, die zich voordoen in de klassieke woonwijken, gebeurt aan de 
hand van een bevraging van actoren in de vastgoedsector. De finaliteit van deze bevraging heeft in 
de eerste plaats het maken van een inschatting van de marktpositie en -potentie van deze wijken. 
Daarnaast is het ook de bedoeling een inschatting te maken van de haalbaarheid van verdichtings- 
en (her)ontwikkelingsstrategieën. 
 
Het onderzoeksvoorstel voorzag een bevraging op twee niveaus, nl. 

1. een bevraging van experts en makelaars die inzicht hebben op de algemene ontwikkelingen 
inzake (residentieel) vastgoed. Hun bevraging moet een beeld geven van de globale trends 
en de plaats van ‘klassieke woonwijken’ daarbinnen. Dit beoogt een duiding van de trends 
van de voorbije jaren en een inzicht in de te verwachten evoluties, gegeven een aantal pre-
missen (zie verder); 

2. een bevraging van één lokale makelaar per geselecteerde case. Hun bevraging moet resul-
teren in een inschatting van de marktpositie van de betrokken case. Deze bevraging kan 
ook inzicht geven in de recente tendensen en mogelijks dus recente veranderingen. 

 
Omdat de werking van de woningmarkt veel gelijkenis vertoont met de werking van een systeem 
van communicerende vaten, en wat m.a.w. op de ene deelmarkt gebeurt effect kan hebben op de 
andere deelmarkten, is een bevraging van actoren die een zicht hebben op het geheel van belang. 
Vandaar de optie om vijf interviews ter zake te doen. Er zijn in elk geval ontwikkelingen aan de 
gang die effecten (zullen) hebben op de klassieke woonwijken. Hoe deze effecten zich zullen uit-
kristalliseren, is nog niet duidelijk. Bovendien zijn een aantal trends ogenschijnlijk tegenstrijdig. 
En speelt alles zich af in een context van ontbrekend wetenschappelijk onderzoek en cijfermateri-
aal4. 
 
De bevraging werd gestructureerd op basis van een aantal trends, die we als stelling hebben voor-
gelegd. Dit zijn: 
 

1. Er doet zich een hernieuwde belangstelling voor centraal-stedelijk (centraal-dorpelijk) wo-
nen voor. Dit uit zich d.m.v. (1) een aanbod van nieuwe en dus in principe kwalitatieve 
woningen gebouwd door private firma’s (vaak appartementen – zie bijvoorbeeld site Het 
Volk in Gent of het Rivierenhof in Antwerpen), (2) de ontwikkeling van tal van stedelijke 
projecten op initiatief van de overheid voor ontwikkeling door/met particulieren en/of soci-
ale huisvestingsmaatschappijen (zie bijvoorbeeld Eksterlaer in Deurne en Prestibel op Lin-
keroever, Antwerpen; Militair Hospitaal in Antwerpen) en (3) de stille gentrificatie van een 
aantal buurten waar individuele huishoudens woningen opkopen en renoveren5. Voor de 

                                                                  
4 Zelfs het IMF wijst er op en stelt dat België … “should improve the availability of statistical information on 
housing related indicators”. Zie: IMF (20006): Belgium: selected issues, IMF Country Report 06/76. 
5 Zie o.a. De Decker, P. (2005): Belgium. Household interview report, report for the OSIS research project 
(Origins of security and insecurity: the interplay of housing systems with jobs, household structures, finance 
and social security), OASeS, Universiteit Antwerpen, Antwerpen; De Decker, P. (2006): Is the Belgian hous-

klassieke verkavelingen impliceert dit dat er een zich een kwalitatief alternatief - lees: con-
current - ontwikkelt. In het verleden zijn heel wat mensen de stad ontvlucht, niet omdat ze 
uit de stad wilden, maar omdat ze er de woning die ze zochten niet vonden6. Er ontwikkelt 
zich nu een alternatief. De vraag stelt zich of dit mensen uit de verkaveling weg trekt; 

 
2. Demografische ontwikkelingen hebben effecten voor de marktpositie van klassieke verka-

velingen. 
a) in de eerste plaats is er het effect van de veroudering/gezinsverdunning. De wo-

ningen in klassieke verkavelingen zijn in overwegende mate gezinswoningen, ge-
bouwd voor (grote) gezinnen met kinderen. Intussen hebben deze verkavelingen – 
uiteraard in een verschillend tempo – een ontwikkelingsproces doorlopen. Dit heeft 
een dubbel effect: (1) de kinderen zijn de deur uit waardoor de ouders – eerst met 
twee en later alleen7 – in (te) grote woningen wonen en (2) de ouders verouderen in 
deze te grote woningen waardoor deze mogelijkerwijze niet langer aangepast zijn 
aan hun noden. Dit betekent dat vele woningen in klassieke verkavelingen niet lan-
ger aangepast zijn aan de noden van hun bewoners. De vraag stelt zich (1) of een 
trend bestaat/ontstaat waarbij deze mensen de woningen verla-
ten/verbouwen/opsplitsen en (2) of er voor deze woningen nog een markt is. 
Laatstgenoemde houdt verband met volgend punt. 

b) het aantal echtparen met kinderen is dalend8, wat betekent dat de markt voor 
eengezinswoningen met tuin in theorie daalt. Dit leidt tot de vraag of er in de toe-
komst nog wel vraag zal zijn naar woningen op klassieke verkavelingen. Of dreigt 
er leegstand? 

 
3. Hoewel er weinig onderzoek naar is verricht, zijn er indicaties dat de woonwensen wijzi-

gen. Een kleine eigen bevraging onder promotoren9 leert dat de vraag naar woningen op 
grote percelen afneemt. De huishoudens willen nog wel een tuin, maar deze mag wat klei-
ner zijn10. Hun ‘drukke’ leven maakt dat ze er geen tijd meer (willen) voor vrij maken. Dit 

                                                                                                                                                                                                       
ing model crumbling?, paper for the workshop “Home ownership in Europe: policy and research issues”, 
Delft, 23-24 nov. (org. TU Delft in samenwerking met de University of Birmingham); De Maesschalck, F. & 
M. Loopmans (2002): Herverdeling van middelen en mensen, in: Rooilijn, jg. 35, nr. 3, p. 120-125; Loop-
mans, M. (2005): Binnenstad Antwerpen revitaliseert, in: Vitale Stad, jg. 8, nr. 1, p. 18-21; Loopmans, M. 
(2005): Het einde van de stad. Stadsontwikkeling en concurrentiedenken, in: Oikos, nr. 38, p. 12- 21. 
6 Vaak is ‘beschikbaarheid’ (van kavel of woning) het vaakst voorkomende argument wanneer huishoudens 
naar hun woonlocatiekeuze wordt gepeild. Zie bijvoorbeeld De Decker, P., Teerlinck, P. & W. Vandendries-
sche (1995): Patronen en motieven van verhuizers. De resultaten van een onderzoek in het Gentse, in: Plano-
logisch Nieuws, jg. 15, nr. 2, p. 147-158; De Decker, P., Teerlinck, P. & W. Vandendriessche (1995): Stad 
uit, stad in. Motieven van verhuizers in het Gentse, in: Ruimtelijke Planning/Feiten, kritieken, perspectieven, 
jg. 3, katern 3, Kluwer, Zaventem, p. 19-56. 
7 Zie o.a. Ruimtelijk Planbureau (2006): In 2025 meer alleenstaanden buiten de grote stad, persbericht 29 
november. 
8 Waren er in Vlaanderen in 1991 nog 868.304 echtparen met kinderen, dan daalde dit tot 722.084 in 2005. 
Daar tegenover staat dat het aantal moeders met kinderen steeg van 134.264 in 1991 naar 198.226 in 2005; 
het aantal vaders met kinderen steeg van 34.451 in 1991 naar 82.257 in 2005. Dit levert een gezamenlijke 
evolutie van 1.037.019 huishouden met kinderen in 1991 naar 1.002.567 in 2005 op. Bron: FOD Economie. 
9 De Decker, P. (2006): Private woningbouwers in het zog van het RSV, in: Ruimte & Planning, jg. 26, nr. 2, 
p. 39-60. 
10 Een gemiddelde in 2005 in België verkocht perceel was 1.178 m² groot. Op lange termijn is er niet echt 
sprake van een daling. Zie: De Tijd Vastgoedgids, 5/6/2006. 
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impliceert (1) dat de belangstelling voor woningen in klassieke verkavelingen mogelijk 
daalt en (2) dat er in klassieke verkavelingen met zeer grote tuinen openingen voor ver-
dichting ontstaan. 

 
4. Ongetwijfeld hebben de prijsontwikkelingen een effect op de woningvraag. Twee aan el-

kaar gerelateerde pistes dienen zich aan. Een, woningen in bepaalde suburbane verkavelin-
gen behoren tot de duurdere categorie11. De vraag stelt zich in welke mate ze betaalbaar 
zijn, in de wetenschap dat ze mogelijkerwijze ook aan renovatie toe zijn. De hypothese kan 
zijn dat de combinatie van hoge aankoopprijs plus de nood tot renovatie tot gevolg heeft 
dat de woningen in klassieke verkaveling ook vanuit prijsoogpunt minder attractief zijn 
geworden. Twee, aansluitend bij vorige, een aantal verkavelingen zijn zo gedateerd dat de 
renovatiekosten zeer hoog zijn. De hypothese kan zijn dat ze een publiek met minder mid-
delen aantrekken en dat er vervalproces gaat optreden. 

 
Voorgaande trends impliceren – vereenvoudigd gesteld en geen rekening houden met regionale 
verschillen – een ‘verslechtering’ van de marktpositie van de woningen in klassieke verkavelingen. 
Er zijn echter ook andere tendensen, die stuk voor stuk aantonen dat niet-stedelijke woonlocaties 
(waarvan de klassieke verkaveling er één is) nog steeds populair zijn en zelfs conceptuele verande-
ringen ondergaan. 
 

1. Het is onmiskenbaar zo dat nieuwe verkavelingtypen op de markt verschijnen. Te denken 
valt aan ‘gated communities’ (afgesloten wijken – zie bijvoorbeeld Park Ter Poldere in De 
Pinte, Ter Mullem in Mullen; Bokrijk Park in Genk; Rivierenhof in Antwerpen12) of ont-
wikkelingen in New Urbanism-stijl13. De vraag is of de klassieke verkavelingen in derge-
lijke zin moeten worden aangepast? 

 
2. Na een vertraging lijkt de trek naar buiten opnieuw toe te nemen14 en zich steeds verder 

weg van de steden voor te doen15. Er zou daaruit kunnen geconcludeerd worden dat de 
markt positie van klassieke verkavelingen nog steeds intact is. 

 
3. Onderzoek toont aan dat de woningen met tuin voor gezinnen met kinderen nog steeds de 

meest populaire woonvorm is16. Zelfs onderzoek onder kinderen komt tot een dergelijke 

                                                                  
11 Zie o a Vanneste, D., Thomas, I., Goossens, L. m.m.v. De Decker, P., Laureys, J., Laureyssen, I., Quérriau, 
X., Vanderstraeten, L., Wevers, W. (2007): Woning en woonomgeving in België, FOD Wetenschapsbeleid & 
FOD Economie – Statistiek, Academia Press, Gent; zie ook De Tijd, Dossier Vastgoed, 6 mei 2006 en 18 
nov. 2006. 
12 Zie ook Claessens, B. (2006): Een stadsgeografische analyse van gated communities. Effectuering van een 
analytisch model in de Vlaamse context, regio Antwerpen, Scriptie Licentiaat in de Geografie, Universiteit 
Gent. 
13 Verledens, L. (2006), Trends, 2 nov. 
14 Zie D’hoker, N. (2005-2006): Analyse van de stadsgewestelijke en stedelijke migratiestromen in Vlaande-
ren tussen 1993 en 2004, Scriptie Licentiaat in de Geografie, Universiteit Gent. 
15 Zie bijvoorbeeld Van Nuffel, N. (2004-2005): Regionalisering van de woonmarkt. Een onderzoek naar de 
ruimtelijke structurering van het nederzettingspatroon in Noord-België 1990/91-1995/96, Proefschrift Doctor 
in de Geografie, Universiteit Gent. 
16 Samengebracht in: De Decker, P. (2004): De ondraaglijke lichtheid van het beleid voor de stad in Vlaan-
deren. Van geïndividualiseerd woonmodel tot stedelijke crisis: een sociologische analyse, Proefschrift Doctor 
in de Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. 

conclusie17. Ook deze vaststelling houdt in dat de marktpositie van de klassieke verkavelin-
gen intact is. 

 
Naast deze trends die eerder eng op wonen zijn gericht, dienen zich nog vraagstukken aan m.b.t. tot 
voorzieningen in het algemeen en zorgvoorzieningen in het bijzonder. Dit is uiteraard gerelateerd 
met de bereikbaarheid. Dit leidt tot de vraag hoe de klassieke verkaveling zich daartoe verhoudt: is 
het gegeven een verouderende bevolking die meer zorg nodig heeft nog een interessant product? 
Hoe kan hun positie verbeterd worden: moet de zorg/voorzieningen naar de verkavelingen gebracht 
worden? 
 
 
 
AARD BEVRAGING 
 
De interviews worden opgehangen aan de hierboven aangehaalde trends. De interviewstructuur is 
eerder los omdat dit doorgaans meer (nieuwe) informatie oplevert dan strakke vragenlijsten. Een 
dergelijke aanpak18 is aan te bevelen in de exploratiefase van het onderzoek. Gedurende het ge-
sprek wordt uiteraard de finaliteit van het onderzoek bewaakt, wat impliceert dat telkens terug 
wordt gekoppeld naar de klassieke verkaveling (Wat is de positie? Wat moet veranderen om haar 
huidige positie te behouden? Welke ruimtelijke ingrepen zijn wenselijk?). De losse interviewtech-
niek impliceert dat men de respondent op basis van regelmatige ‘insteken’ voedt, maar vooral laat 
vertellen. Op die manier komt vaak nieuwe informatie naar voor. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
heel er vaak over de bredere vastgoedtendensen is gesproken. 
 
We moeten benadrukken dat dit luik van het onderzoek – net als het luik bewonersbevraging – ex-
plorerend van aard is. Een exploratieonderzoek wordt vooral gebruikt als voorbereidende of oriën-
terende fase in het kader van een meeromvattend programma. Het kan inzicht verschaffen over de 
achtergrond van problemen en de mogelijkheden van oplossingen. Het wetenschappelijke explora-
tieonderzoek brengt de onderzoeker tot ideeën of theorieën over de empirische werkelijkheid. Ter 
wille van de praktische verificatie – dat in principe op exploratieonderzoek volgt – zal hij of zij de 
bevindingen formuleren in de vorm van hypothesen19. Exploratieonderzoek laat ons daarom niet 
toe om veralgemeende conclusies te trekken. 
 
 
 
RESPONDENTEN20 
 
Ten einde inzicht te verwerven op bovenlokaal niveau werden de volgende experts en vastgoedma-
kelaars bevraagd: 
 

1. Philippe Janssens, zaakvoerder van Stadim (Studie en Advies in Immobiliën), Marialei 29 
– 2018 Antwerpen.  

                                                                  
17 Verhetsel, A., Witlox, F. & N. Tierens (2003): Jongeren en wonen in Vlaanderen. Woonsituatie, woonwen-
sen en woonbehoeften, De Boeck, Antwerpen. 
18 Voor toepassingen zie: De Decker, P. (2004): op cit.; De Decker, P. (2005): op cit.; De Decker, P. (2006): 
Private woningbouwers in het zog van het RSV, in: Ruimte & Planning, jg. 26, nr. 2, p. 39-60. 
19 Wijvekate, M.L. (1971): Methoden van onderzoek, Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 
20 De omschrijvingen van de ondernemingen is gebaseerd op de website van de respectievelijke bedrijven. 
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Stadim is, dixit de eigen website, een belangrijk informatie- en adviesplatform voor al wie, 
al dan niet professioneel, met vastgoed te maken heeft. Het Stadim-team bestaat uit ervaren 
experts die aan de hand van exclusief cijfermateriaal en detailanalyses een concreet en ge-
differentieerd beeld kunnen schetsen van de residentiële en niet-residentiële vastgoed-
markt. Deze studies vormen de basis voor schattingen en advies wat volgens Stadim de 
beste garantie is voor een gefundeerd en realistisch rapport. Alle activiteiten worden vanuit 
een economisch perspectief uitgevoerd. Stadim is betrokken bij de jaarlijkse publicatie van 
de Vastgoedgids van De Tijd. Ph. Janssens publiceerde samen met Paul De Wael 1953-
2003: 50 jaar Belgische Vastgoedmarkt. Waar geschiedenis tot toekomst vergroeit (Rou-
larta Books, Roeselare). 

 
2. Nico Coenen, vastgoedadviseur van Group I.N.C. n.v., Genkersteenweg 426a - 3500 Has-

selt. 
Group I.N.C. is een erkende vastgoedmakelaar die actief is in de koop- en verhuursector en 
ook zelf aan (kleinschalige) projectontwikkeling doet. Het bedrijf is actief in de volledige 
provincie Limburg. 

 
3. Mathieu Verwilghen en Julie Lestabel, respectievelijk General Manager en PR & marke-

ting manager van Century 21, Handelslei 308 – 2980 Zoersel. 
Het Century 21-netwerk is in 1971 ontstaan in Californië. Makelaars uit heel de Verenigde 
Staten verenigden zich met als doel de competitiviteit van de zelfstandige vastgoedmake-
laar te verhogen en de consument een professionele kwaliteitsservice te bieden. Het Centu-
ry 21-netwerk is het grootste ter wereld met meer dan 7.500 kantoren in meer dan 30 lan-
den. Actief in België sinds 1995 ontwikkelt de keten zich ook hier zeer snel. De nadruk 
wordt gelegd op groei en kwaliteit en dit heeft bij de eerste aangesloten vastgoedmakelaars 
een omzetverhoging teweeggebracht van 89% binnen één jaar. Over gans de wereld vere-
nigt het Century 21-systeem die makelaars die naast hun marktaandeel ook hun imago en 
de kwaliteit van hun diensten willen verhogen. Zij worden niet alleen erkend om hun pro-
fessionalisme, maar ook om hun vriendelijkheid en betrokkenheid met hun cliënten. De fi-
losofie van Century 21 is om aan de Belgische consument, die een vastgoedtransactie on-
derneemt, de veiligheid te bieden van een groot merk en met de cliënt een vriendelijke en 
hechte vertrouwensrelatie op te bouwen. Deze filosofie werd ook schriftelijk en officieel 
vastgelegd in de Century 21 Visieverklaring: “Het Century 21 systeem zal, in al zijn activi-
teiten, niet alleen de nadruk leggen op professionalisme, maar ook toegewijd zijn aan eer-
lijkheid, integriteit en bereidwilligheid tegenover elke klant die we het voorrecht hebben te 
mogen dienen. Deze klantgerichtheid zal ontwikkeld, geïntegreerd en verlangd worden op 
elk niveau van ons systeem en geen afwijking van dit hoge ideaal zal aanvaard worden. 
Onze klanten hebben recht op de beste dienstverlening ooit door een vastgoedorganisatie 
aangeboden. Daar kunnen ze dan ook op rekenen”. 

 
4. Roland Peeters, landmeterexpert en zaakvoerder van ERA R. Peeters, Fr. De Merodestraat 

111 – 2800 Mechelen. 
ERA (Electronic Realty Associates), een samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars, 
werd anno 1972 in de Verenigde Staten opgericht en is sinds 1995 ook actief op de Belgi-
sche vastgoedmarkt. Vandaag telt ERA meer dan 3.000 aangesloten, onafhankelijke make-
laarskantoren in 30 landen, waaronder meer dan 1.350 agentschappen in 17 landen van Eu-
ropa. In België zijn er 90 kantoren aangesloten, stuk voor stuk erkende makelaars. Wan-
neer men de woning exclusief door een ERA-makelaar laat verkopen, geniet men het voor-
deel dat het volledige Belgische én Europese netwerk mee verkoopt. Via gespecialiseerde 

software zorgt ERA immers voor dagelijkse uitwisseling van het aanbod tussen de ver-
schillende makelaars. Zodat iemand in Brussel die een tweede verblijf aan de kust zoekt, 
op de hoogte blijft van panden die aan zijn eisen voldoen. Of zodat een ‘expat’ in Zweden 
die terugkeert naar België, ook de weg naar uw woning kan vinden. 

 
5. Philippe Lambert, Letting, Sales & Consultancy – Senior Consultant Industial van Immo-

biliën Hugo Ceusters N.V, Frankrijlei 31-33 – 2000 Antwerpen. 
Hugo Ceusters NV heeft zich sinds 1946 gespecialiseerd als vastgoedconsultant in alle as-
pecten van het onroerend goed met betrekking tot het beheer, de verhuring en de verkoop 
van kantoren, industriële gebouwen, gronden, commerciële panden en shopping centra. 
Hugo Ceusters NV is gestructureerd in drie operationele "business units": makelaardij , 
vastgoedbeheer en investeringen. Ceusters adviseert zowel m.b.t. tot alle vastgoedzaken als 
over alle belastingtechnische, wettelijke en financiële kwesties waarmee de klant te maken 
krijgt, zowel op nationaal als internationaal vlak. Door de grondige kennis van de markt 
kunnen klanten bijgestaan worden in alle immobiliënaangelegenheden. Hugo Ceusters NV 
is gestructureerd volgens de codes van deugdelijk bestuur (‘Corporate Governance’) om 
een totale transparantie te garanderen aan haar cliënten. 

 
 
 
Voor de illustrerende cases21 werden de volgende mensen bevraagd: 
 

1. voor Mariakerke: Hendrik Nelde, zaakvoerder van Nelde Immobiliën zoals het hoort, 
Vlaanderenstraat 11 – 9000 Gent. 
Nelde is erkend BIV makelaar en voorzitter van CIB Oost-Vlaanderen. 

 
2. voor Tervuren: Katrien Vanden Waeyenbergh van Vastgoed Immo VDW, Leuvense-

steenweg 2c, 3080 Tervuren. 
Vastgoed Immo VDW is reeds 25 jaar gevestigd te Tervuren. Het kantoor is gespeciali-
seerd in het verkopen en het verhuren van woningen, villa's, appartementen en bouwgron-
den in groot-Tervuren en omliggende gemeenten. 

 
3. voor Wevelgem: Benoit Vandaele van Verkoop en Verhuur Vastgoed Habitat, Kort-

rijkstraat 23 – 8560 Wevelgem. 
Vastgoed Habitat is reeds meer dan 15 jaar een vastgoedkantoor voor de verkoop en ver-
huur van alle vastgoed in de ruime omgeving van Wevelgem. De zaakvoerder is een er-
kend BIV vastgoedmakelaar. 

 
4. voor Maasmechelen: Marco Imbornone, zaakvoerder van SIM zakenkantoor, Thomasbo-

slaan 72 bus B – 3630 Maasmechelen. 
SIM incorporeert naast een bankfunctie (AXA), ook het verhandelen van vastgoed. SIM is 
een erkende vastgoedmakelaar. Het kantoor richt zicht niet op de markt van dure wonin-
gen. 

 

                                                                  
21 In het vierde hoofdstuk van deze studie worden zes woonwijken in detail onderzocht: Mariakerke (Gent), 
Tervuren, Wevelgem, Maasmechelen, Bonheiden-Keerbergen en Essen. Dit zijn de zogenaamde ‘illusterende 
cases’. De selectie en de kenmerken van deze illustrerende cases worden toegelicht in hetzelfde vierde hoofd-
stuk. 
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5. voor Bonheiden-Keerbergen: Tom Schoeters van Winston Schoeters Vastgoedkantor, 
Gemeenteplein 22 – 3140 Keerbergen.  
Vastgoedkantoor Winston Schoeters bvba is een familiezaak onder leiding en eigendom 
van de familie Schoeters met meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop en verhuur van hui-
zen, villa’s, appartementen en bouwgronden. De onderneming doet ook schattingen en op-
metingen en ontwikkelt verkavelingen. Winston Schoeters is destijds begonnen in zijn 
functie als landmeterexpert en is zich van daaruit op vraag van zijn klanten eveneens gaan 
toeleggen op de verkoop en verhuur van vastgoed. Gaandeweg is het kantoor uitgegroeid 
tot één van de grootste kantoren van Vlaams-Brabant. 

 
6. voor Essen22: Yannick Tielen van Verkoop en Verhuur Immo Debacko, Kapelstraat 60 – 

2910 Essen. 
Immo Debacko werd opgericht in 1990 en werd uitgebouwd tot een gevestigde waarde in 
Essen. Door de jaren heen vergaarde zij reeds veel ervaring op het gebied van vastgoed-
transacties en projectontwikkeling. Dankzij deze ervaring werden er duurzame banden ge-
schapen tussen het kantoor, de overheidsinstellingen (kadaster, registratie, OVAM,…), 
gemeenten, banken alsook met verschillende notariaten. Ook aannemers en projectontwik-
kelaars vinden de weg naar Immo Debacko, zodat ook nieuwbouw een belangrijke plaats 
inneemt in hun aanbod. Sinds kort wordt het netwerk uitgebreid met een tweede kantoor in 
Kapellen genaamd ID vastgoed nv. Immo Debacko bvba en ID vastgoed nv bestaan uit vijf 
professionele medewerkers die beschikken over de nodige ervaring en de B.I.V. erkenning 
en zodoende onderworpen zijn aan de strenge deontologische regels van het B.I.V. 

 
De interviews duurden tussen 44:56 en 1:17:30. Ze werden digitaal opgenomen en uitgeschreven. 
De analyse gebeurde op basis van de uitgetikte tekst. Wat volgt, werd aan de respondenten ter 
goedkeuring voorgelegd. Ze kregen drie weken (12 maart tot en met 2 april 2007) om te tekst te 
autoriseren. 
 
 
 
De figuren op de volgende bladzijden positioneren de vastgoedprijzen van 2006 voor de geselec-
teerde gemeenten ten aanzien van de Vlaamse vastgoedmarkt. Figuur 49 gaat in op de gemiddelde 
vierkante meterprijs van bouwgronden. Figuur 50 geeft de gemiddelde verkoopprijzen van wonin-
gen weer. Figuur 51 brengt de gemiddelde verkoopprijzen van appartementen. De positionering 
van de geselecteerde gemeenten gebeurt aan de hand van een synthesetabel (Tabel 4). Hierbij moet 
opgemerkt worden dat het beeld voor bouwgronden enigszins vertekend is: door het gebruik van de 
vierkante meterprijs wordt het effect van de kavelgrootte immers genegeerd. Dit is voor onze illu-
strerende cases niet onbelangrijk, omdat twee gemeenten voor een groot deel uit woonpark bestaan, 
waar grote minimale kaveloppervlaktes gelden (bv. 3.000 m² in Keerbergen). Het is dan eerder de 
grootte van de kavel dan de vierkante meterprijs die de betaalbaarheid van de kavel bepaalt. 
 
Met het oog op een onderlinge positionering van de geselecteerde gemeenten, worden in onder-
staande tabel rudimentair scores bepaald. Toch laten ze een positionering toe. Bekijken we gemid-
delde positie dan blijkt daaruit dat Keerbergen de duurste gemeente is, op de voet gevolgd door 
Tervuren en Gent. De vastgoedprijzen zijn het laagst in Wevelgem en Maasmechelen. Essen neemt 
een tussenpositie in. 

                                                                  
22 De insteek betrof hier 2 wijken, namelijk Heikant (nabij de kern Essen) en Heiend (nabij de kern Wildert, 
en geselecteerd als case). 

Bekijken we de verschillende type transacties afzonderlijk dan blijkt voor de bouwgronden de vier-
kante meterprijzen het hoogst te zijn in Gent, Tervuren en Essen. De prijs is lager in de drie andere 
gemeenten, die zich onder het Vlaamse gemiddelde situeren. 
De gemiddeld duurste woningen worden verkocht in Keerbergen en Tervuren. Essen volgt. De ge-
middelde woningprijs van zowel Maasmechelen en Wevelgem situeert zich in de laagste categorie. 
Ook Gent scoort eerder laag, maar daar moet bij opgemerkt worden dat er zich ten aanzien van Ma-
riakerke een vertekening optreedt: in het Gentse gemiddelde zijn immers ook de talloze 19e-
eeuwse gordelwoningen verrekend. Er mag aangenomen worden dat het gemiddelde van Mariaker-
ke zich in een hogere categorie situeert. 
Appartementen zijn het duurst in Keerbergen; Gent volgt. In alle andere gemeenten kost een ge-
middeld appartement gemiddeld beduidend goedkoper.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat de cases een behoorlijk gedifferentieerd beeld bieden, met aan 
de ene kant de eerder goedkope gemeenten Wevelgem en Maasmechelen, en aan de andere kant de 
dure en exclusieve gemeenten Tervuren en vooral Keerbergen. Gent en Essen nemen – beiden met 
een neiging naar het dure – een tussenpositie in. 
 

Tabel 4. Positionering van de gemeenten, waar de illustrerende cases gelegen zijn (vastgoedprijzen 2006; 
bron: De Tijd, eigen verwerking)23 

 PRIJS PER M² 
BOUWGROND 

GEMIDDELDE 
VERKOOPPRIJS 

WONING 

GEMIDDELDE 
VERKOOPPRIJS 
APPARTEMENT 

GEMIDDELDE 

Gent (Mariakerke) 4 2 3 3 
Tervuren 4 4 1 3 
Wevelgem 2 1 1 1,33 
Maasmechelen 2 1 2 1,66 
Bonheiden-Keerbergen 2 4 4 3,33 
Essen 3 3 2 2,66 
 
 
 

                                                                  
23 De scores 1 tot 4 in de kolommen zijn bepaald op basis van de legendes van de figuren. Deze bevatten 12 
categorieën. Ze werden ingedeeld in 4 gelijke groepen, gaande van hoog naar laag. Score 1 betekent dat de 
gemeenten in de laagste categorie valt en daarom tot de goedkopere gemeenten behoort; score 4 houdt in dat 
de gemeente tot de duurste categorie behoort. Scores 2 en 3 situeren zich daar tussenin. 
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Figuur 49. Gemiddelde prijs per m² van bouwgrond (bron: Stadim, op basis van gegevens van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek, cijfers oktober 2005-september 2006, Infografiek: Mapscope © De Rouck Geomatics) 
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Figuur 50. Gemiddelde verkoopprijzen van woningen (bron: Stadim, op basis van gegevens van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek, cijfers oktober 2005-september 2006, Infografiek: Mapscope © De Rouck Geomatics) 
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Figuur 51. Gemiddelde verkoopprijzen van appartementen (bron: Stadim, op basis van gegevens van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek, cijfers oktober 2005-september 2006, Infografiek: Mapscope © De Rouck Geo-
matics) 
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3.5.2 analyse 

Vooraleer wordt ingegaan op de specifieke vraagstelling met betrekking tot de ontwikkelingen in 
woonwijken, gaan we allereerst in op een aantal contextuele factoren die door de respondenten 
werden ingebracht. Dit betreft achtereenvolgens de betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen, de 
beschikbaarheid van bouwgrond en de rol van de werkplaats. Daarna gaan we achtereenvolgens in 
op de ontwikkelingen in woonwijken. Dit behelst een zicht op de loop van de bevolking en de 
plaats, de positie van de woonwijken op de actuele woningmarkt. In een volgend deel gaan we 
meer specifiek in op de problematiek van de grote woningen en grote tuinen: zijn ze nog gewild of 
niet? Daarna gaan we na wat onze respondenten denken over verdichtingsscenario’s, om af te slui-
ten met hun inschatting van de marktpotentie van nieuwe ontwikkeling in relatie tot de zorg voor 
ouderen. 
 
 
 
CONTEXTUELE FACTOREN 
 
over betaalbaarheid en verschuivingen op de markt 
 
Wanneer we de lopende prijzen24 van woonhuizen, appartementen en bouwgronden bekijken, valt 
niet te ontkennen dat deze spectaculair zijn gestegen. Kostte een gemiddelde Belgische woning in 
1995 € 72.167, dan is dit tien jaar later € 158.162, of meer dan een verdubbeling. Ook de prijzen 
van appartementen verdubbelden: van € 72.508 in 1995 naar € 143.591. En voor bouwgronden is 
de stijging ogenschijnlijk nog dramatischer: van € 26,9 per vierkante meter naar € 81,5, of een ver-
drievoudiging25. Maar Bruggeman e.a. (2005) nuanceren: “De betaalbaarheid van een doorsnee 
woning verbeterde […] omdat de stijging van de woningprijs meer dan gecompenseerd werd door 
de aanzienlijke daling van de hypothecaire rente tijdens de jaren negentig. Aan het einde van de 
jaren negentig was een doorsnee woning zelfs beter betaalbaar dan in de jaren zeventig en tach-
tig.” Onderzoeksresultaten bevestigen dit: in 1997 spendeerde een eigenaar met afbetalingslast ge-
middeld ‘slechts’ 19,3% van zijn inkomen aan naakte woonkosten26; in 2005 is dit met 21,7% nau-
welijks meer27. Dit blijft een relatief laag aandeel als men weet dat de banken 33% als norm aan-
nemen. 
 
We moeten er op wijzen dat niet alleen de lage rente de blijvende betaalbaarheid van de eigen wo-
ning verklaart, er zijn ook de gestegen inkomens (+12% in de periode 1995-2003), de verlenging 
van de ontleningtermijnen en tal van fiscale maatregelen. Deze hebben er voor gezorgd dat – niet-
tegenstaande de stijging van de lopende prijzen – het effect op de betaalbaarheid van diegenen die 
eigenaar worden beperkt gebleven is28. Daarbovenop komt dat een vandaag verkochte woning ge-
middeld van betere kwaliteit29 en groter30 is. 

                                                                  
24 Dit betreft de prijzen zonder rekening te houden met de inflatie. 
25 Cijfers uit: De Tijd (2006), op. cit. 
26 Pannecoucke, I. e.a. (2001): Profiel van de sociale huurders en subjectieve beleving van de realisaties van 
de sociale huisvesting, OASeS en CSB, Universiteit Antwerpen, Antwerpen. 
27  Heylen, K. e.a. (2007): Wonen in Vlaanderen. De resultaten van de Woonsurvey 2005 en de uitwendige 
woningschouwing 2005, Departement RWO, Brussel. 
28 Zie daarvoor De Decker, P. (2007): Is wonen niet altijd te duur?, in: Ruimte & Planning, jg. 27, nr. 1 (te 
verschijnen). 
29 Heylen, K. e.a. (2007): op. cit. 

 
Philippe Janssens (Stadim) benadrukt dat op langere termijn de woningprijzen steeds de koopkracht 
volgen; er is met andere woorden steeds een evenwicht tussen de betaalde prijzen en wat mensen 
zich kunnen veroorloven. Tegelijkertijd is het onmiskenbaar zo dat de stijgingen van woningenprij-
zen (koopwoningen, grondprijs, huren) steeds hoger zijn dan de inflatie. Dit komt om dat lonen op 
huishoudenniveau doorgaans sneller stijgen dat de inflatie. Al moet gezegd dat in de ogen van 
Janssens de vele recente fiscale maatregelen (invoering woonbonus, meeneemrecht, verlaging 
schenkings- en erfenisrechten, fiscale amnestie) ook tot gevolg hebben gehad dat prijzen sterker 
stijgen dan verwacht. Janssens benadrukt dat er eigenlijk altijd druk op de markt zit. Janssens: “De 
aankoop van de droom van de eigen woning is immers gerelateerd aan de perspectieven. Men 
denkt dat het in de (nog) toekomst beter wordt en dus koopt men altijd iets meer dan dat men op het 
moment van de beslissing eigenlijk aan kan. De bankier waar men voor gaat zitten, die moduleert 
de lening ook omdat je dit aan zou kunnen. Is 20 jaar afbetalen moeilijk, dan maakt hij er bijvoor-
beeld 35 jaar van. En nu stimuleert de fiscus de verlenging van de ontleningtermijnen. En hoe lan-
ger men afbetaalt, hoe hoger het te ontlenen bedrag is. En lezen we af in de prijsstijgingen.” 
 
Ook Verwilghen (Century 21), Nelde (Immo Nelde) en Lambert (Ceusters) ontkennen dat wonen in 
Vlaanderen duur zou zijn. Verwilghen: “Wonen is bij ons niet te duur. Zeker niet in vergelijking 
met onze buurlanden. Als we de hoogte van de hypotheken op dit moment verrekenen, dan is wonen 
niet duurder geworden tegenover de jaren 1980. We komen van 16% interest”. Nelde: “De prijzen 
gaan zeker niet in elkaar zakken. De prijzen zullen misschien niet meer spectaculair stijgen, maar 
in elkaar zakken, neen. Met zakken heb ik het over 10%. Maar als het straks 1% zakt zal iedereen 
moord en brand roepen.” Lambert: “Ik geef je het op een blaadje, de prijzen gaan niet dalen. Ze 
kunnen niet dalen als je België met Nederland, met Frankrijk, met om het even welk land vergelijkt. 
Wij zijn een goedkoop land om te wonen. Ik zeg, wij zijn spotgoedkoop om te wonen. Er zit dus nog 
marge naar boven in. Neem de gronden in Knokke, dat zijn vandaag de duurste. Wel binnen 5 à 10 
jaar zijn de prijzen in Antwerpen wat ze nu in Knokke zijn. De waarde van de grond hangt af van 
wat men er op mag zetten natuurlijk. Een stuk grond van 1.000 m² kan evengoed € 250.000 of 
€ 2.500.000 waard zijn. Bijvoorbeeld voor een flatgebouw van 10 verdiepingen hoog met 5 appar-
tementen per verdiep. Per appartement wordt een stuk van de grondprijs doorgerekend. Grondprij-
zen kunnen zo snel oplopen. En dat de bevolking stabiliseert, zal geen effect hebben, want er is heel 
veel geld onder de mensen.” 
 
Vandaele (Habitat, Wevelgem), die in een toch wat goedkopere markt actief is, stelt dat er toch wel 
druk op de markt zit. Vandaele: “Hoe dat we dat merken? Als we een woning te koop stellen, vra-
gen we altijd wat meer dan wat hij waard is - een onderhandelingsmarge, een veiligheidsmarge. 
Maar de mensen discussiëren daar niet over. We verkopen zeer vaak aan de gevraagde prijs, ter-
wijl het eigenlijk te veel is. Het gebeurt praktisch niet meer dat er een woning wordt verkocht 
waarvan ik denk ik zou die woning zelf voor de prijs willen kopen. Ik stel vast dat als ik woningen 
schat, ik ze duurder verkoop dan wat ze waard zijn. We kunnen de prijzen altijd maar verhogen. Ik 
zit nu 7 jaar in de branche. Voor 5 jaar was dat niet ongebruikelijk dat een woning voor € 12.500 
werd verkocht; voor een dergelijke woning vraagt men nu € 37.500.” 
 

*** 
 
                                                                                                                                                                                                       
30 “Sinds 1975 is de gemiddelde bebouwde (niet noodzakelijk bewoonbare) oppervlakte voor huizen gestegen 
van 175 naar 246 vierkante meter. Voor appartementen bedraagt de gemiddelde oppervlakte nu 136 vierkan-
te meter (gemeenschappelijke ruimtes inbegrepen) tegen iets meer dan 100 m² een kwarteeuw geleden”. Uit: 
Coppens, L. (2007): Gemiddeld Vlaams bouwbudget meer dan 300.000 euro, in De Standaard, 26 febr. 
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In de ogen van sommige respondenten is de betaalbaarheid dermate groot dat zelfs eeninkomen-
huishoudens kunnen kopen en dat een tweede eigendom voor steeds meer huishoudens haalbaar is. 
Lambert (Ceusters): “Een alleenstaande die werkt en een normaal inkomen heeft, pakweg 1.500€, 
die kan perfect een kleine studio kopen. En dan kan hij of zij wat wachten. Binnen X jaar is de 
waarde verdrie- of verviervoudigd, terwijl hij misschien al de helft heeft afbetaald. Zo komt er fi-
nanciële ruimte (…) Ik ken een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ze werkt en heeft een 
alimentatie. Ze heeft 10 jaar gespaard en koopt nu in Edegem een gesloten bebouwing van 
160.000€ en doet er 50.000€ kosten in.” In de ogen van Nelde kan ‘iedereen’ vandaag kopen omdat 
de banken zo gemakkelijk geld lenen. “Iemand die kan huren en drie maanden borg kan betalen en 
werk heeft, die kan kopen. Soms moet men diep gaan, maar het kan.” 
Lambert (Ceusters): “Er zijn zelfs meer en meer huishoudens die meer dan één onroerend goed 
hebben, één om in te wonen en één op de huurmarkt als belegging. Onroerend goed is op lange 
termijn altijd al een interessante belegging geweest. Kijk bijvoorbeeld naar Antwerpen Zuid. 10 
jaar geleden was dat een armemensenwijk. Vandaag betaalt men daar tot 10 maal de prijs van 
toen. Plus: het is vandaag goedkoper om een bestaande woning te kopen, te strippen en in te rich-
ten dan een grond te kopen en er een woning op te zetten.” 
Nelde bevestigt: “Als vroeger 10% van de huishoudens een tweede woning had, dan is dat nu 20%. 
Let wel, het is een aanvoelen, ik heb geen cijfers31. Het hebben van een tweede woning is ook veel 
meer bespreekbaar geworden. Vroeger was het een zelfstandige die een appartement had, of een 
‘blokske’ als hij goed gedraaid had. Maar als men vandaag een tweeverdiener is en de kinderen 
zijn het huis uit en men gaat nog 10 jaar werken, wel dan belegt men vaak in vastgoed. Ik denk dat 
het percentage mensen dat een tweede woning nastreven enorm toegenomen is”. 
Vandaele (Habitat, Wevelgem) verbindt de trend naar tweede woningen met de lage rente. “Door 
de lage interesten gaan de mensen makkelijker woningen als investering kopen”. 
 

*** 
 
De betaalbaarheid mag dan niet onder druk staan, er is wel degelijk een wijzing van het product. 
Sinds het midden van de jaren 1980 is inzake eigendomsverwerving het marktaandeel van de aan-
koop van woningen t.a.v. nieuwbouw drastisch gestegen. Janssens verklaart de verschuiving van 
‘bouw naar koop’ vanuit vier ontwikkelingen: 

1. de niet te onderschatten trend van de verschuiving naar appartementen als hoofdwoning 
i.p.v. een grondgebonden woning, 

2. het gegeven dat de woningen die vanaf de jaren 1960 gebouwd zijn om diverse redenen 
(overlijden; scheiding; vergrijzing), stilaan op de markt komen,  

3. de vertraagde aangroei van het aantal gezinnen, 
4. het gegeven dat de diverse migrantenpopulaties vooralsnog eerder kopers dan bouwers 

blijken zijn. 
 
Daar komt in de ogen van Nelde (Gent, Mariakerke) bovenop dat er jonger gekocht32 wordt. De 
klassieke wooncarrière – eerst een tijd huren en dan naar de definitieve woning – lijkt verdwenen. 
Vandaele (Wevelgem) bevestigt: “De mensen kopen rapper. Ze huren gemiddeld nog 1,5 jaar en 
kopen dan. Ze beginnen lager op de woningmarkt dan vroeger, maar ze verkopen dan opnieuw. 
[…] Met als gevolg dat er in de branche ook veel concurrentie is gekomen.” Verwilghen (Century 
21) en Peeters (ERA) vragen zich af wie aan de huidige koopprijzen nog koopt: “Om en bij de 75% 
                                                                  
31 Ongeveer 550.000 Belgen zouden in binnen- en buitenland een tweede woning hebben. Zie Trends Top 
100.000 (www.trendstop.be). 
32 “Zes jaar geleden was 34 à 36 jaar de norm, nu is dat 25 of 26 jaar”. Verwilghen (Century 21) in Knack, 
14 maart 2007, p. 42. 

van de Vlamingen is eigenaar. Wie huurt dan nog? Bedrijven voor hun personeel en zij die niet 
kunnen kopen. Je moet weten: de huren zijn niet goedkoop en dit drijft mensen naar koop”. Kopers 
verhuizen ook vaker dan bouwers, wat dan ook weer de druk op de koopmarkt opdrijft. Verwilghen 
(Century 21): “Het is een gekend fenomeen dat er versneld verkocht wordt. Nu blijft men ongeveer 
gemiddeld 17 jaar in de woningen wonen, terwijl dit 10 jaar terug na 25 à 26 jaar was. Dit heeft 
maar deel te maken met de vergrijzing, maar ook met bijvoorbeeld de meeneembaarheid van de 
registratierechten. Daardoor gaan de mensen – ondersteund door de meerwaarde – sneller veran-
deren”. 
 
Verwilghen (Century 21) voegt daar aan toe dat het aandeel van de grondprijs in de kostprijs van 
een nieuwbouwwoning zeer sterk toegenomen is en de mensen van bouw naar koop drijft. Maar 
tegelijkertijd wijst hij er op dat de kostprijs van de bouw zelf is niet gestegen. “Je kunt nog steeds 
voor € 200.000 à € 210.000 een nieuwbouw in open bebouwing zetten. Dit product verkoopt als 
koekenbroodjes.” Verwilghen wijst er op dat de markt gesegmenteerd is en dat gemiddelde prijzen 
dit verdoezelen. Je hebt segmenten die het beter doen; andere doen het minder goed. Zo is recent de 
verkoop van rijwoningen met een (diepe) tuin weer op gang geschoten. “Althans inzake prijs in 
verhouding tot wat ze zijn. Als je de verhouding van het perceel en de kwaliteit van de woning ver-
gelijk met een villa in Sint-Martens-Latem, dan zijn ze qua eenheidsprijs duurder. Daar betalen de 
mensen die een rijwoning kopen in verhouding veel in vergelijk met de kwaliteit. Ook het Militair 
Hospitaal in Antwerpen zal verkopen. Zelfs het roemruchte Falconplein verkoopt. Wij hebben het 
programma ‘The Block’ gesponsord. Ook dat verkoopt als koekenbroodjes. Aan € 210.000 voor 
een ‘loft’ met een slaapkamer”. Of het effect van de ijzeren wet van de woningmarkt speelt33: om-
dat de woningen die een meerderheid wil, verhoudingsgewijs minder snel op de markt komen, 
treedt er een substitutie op en worden woningtypen die eigenlijk minder gewenst zijn (rijwoningen, 
appartementen, lofts) verhoudingsgewijs duurder verkocht dan dat ze intrinsiek waard zijn. Dit 
wordt bevestigd door Schoeters (Keerbergen) en Vandaele (Wevelgem). Schoeters: “Het is zo dat 
de woningen die onderaan de ladder staan te duur zijn; dan volgt een categorie met een normale 
prijs en zeer grote woningen zijn eigenlijk te goedkoop wegens weinig klanten34. Hier neemt de 
verkoopbaarheid af vanaf € 900.000 à € 1.000.000. We hebben er één gehad van 1,2 miljoen. Dat 
verkoopt wat trager, maar uiteindelijk waren er daar mensen voor.” Vandaele: “De grote wonin-
gen worden goedkoper verkocht aan wat ze intrinsiek waard zijn (‘geschat voor verkoop’). Een 
rijwoning van € 100.000 à € 150.000, daar gaat men bijna niets voor hebben, het zal heel miniem 
zijn. En voor wat meer, € 200.000 à € 300.000 heeft men al een mooi villa-tje van de jaren 1970. 
En dat is drie keer meer waard dat een dergelijke kleine rijwoning. […] De woningen in verkave-
lingen verkopen nog altijd zeer goed. Ik verwacht wel dat er door de boom van appartementen veel 
te koop gaan komen. Ik merk dat al. Ik heb al verschillende woningen verkocht van mensen die 
naar appartementen zijn gegaan. Maar de meeste appartementen zijn nog in opbouw. De meeste 
gaan maar verkopen als de  bouw afgewerkt is.” 
 
 
 
beschikbaarheid van grond of verkavelingen 
 
Dat er regionale verschillen in druk op de markt bestaan, blijkt ook uit de antwoorden op de vraag 
of er een tekort aan bouwgronden is en hoe het met de verkoop van bouwgronden zit. Los van het 
feit dat de respondenten het er over eens zijn dat het moeilijk geworden is om nieuwe verkavelin-

                                                                  
33 Priemus, H. (1978): Volkshuisvesting: begrippen, problemen en beleid, Alphen aan de Rijn. 
34 Zie ook Verwilghen (Century 21) in Knack, op. cit.  
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gen te creëren, blijkt er een verschil te zijn in de verkoopbaarheid. Daar waar Vandaele (Habitat, 
Wevelgem) stelt dat er belangstelling is35, maar zonder dat de mensen in de rij staan, stelt R. Pee-
ters (ERA), die zelf in het Mechelse actief is, een behoorlijk tekort te ervaren. Peeters: “Jongeren 
beginnen in de stad, in een rijwoning of op een appartement. Ze krijgen dan kinderen; zijn de stad 
beu en vertrekken. Ze verkopen de rijwoning of het appartement en met wat spaarcenten kunnen ze 
op een verkaveling terecht: grotere woning, groter perceel, minder problemen om de auto kwijt te 
geraken36. Van de laatste verkaveling die ik gedaan heb, waren op 1,5 dag alle loten weg. Percelen 
van 400 à 800 m² aan € 200 à € 215 per m². […] Als ik morgen 1.000 percelen heb, ze zijn op 2 
maand weg.” 
 
Ph. Lambert (Ceusters) bevestigt dit: de vraag naar bouwgrond op verkavelingen is veel groter dan 
het aanbod. Verkavelaars vragen nog steeds om gronden te verkavelen. Lambert stelt tevens dat de 
ontwikkelaars in hun zoektocht naar ruimte om te ontwikkelen vindingrijk worden37. Ze zoeken 
bijvoorbeeld bij voorkeur zonevreemde leegstaande bedrijfsgebouwen en gaan die ontwikkelen. 
Lambert: “Dit is de piste die we op gaan nu de gronden schaarser en schaarser worden. […] En 
het is niet alleen de prijs die speelt; er is gewoon geen aanbod op de markt. Ik kan hier in de omge-
ving geen vijf nieuwe verkavelingen opnoemen”. 
 
Ook Coenen (Group ING) bevestigt dat het moeilijker geworden is om te verkavelen. Coenen: “Als 
gevolg daarvan zijn onze verkavelingen nu veel kleiner. Het is moeilijker omdat iedereen de prijs 
kent en omdat je gewoon geen gronden vindt”. 
Een zelfde teneur in Wevelgem en Keerbergen. Vandaele (Wevelgem): “We hebben de laatste twee 
jaar geen gronden meer verkocht. Omdat er geen aanbod is. Wat er is, is dat sporadisch nog een 
stuk vrijkomt in rijwoningen, een gat tussen twee woningen. Die komen dan op de markt als er een 
sterfgeval is. En de families die gronden hebben, lossen er zo nu en dan een. Vrezen waarschijnlijk 
dat als ze meer op de markt brengen dit de prijzen gaat drukken. Het geval waar ik aan denk was 
de verkoop om de kinderen financieel wat te steunen. De vraag wordt natuurlijk ook gecreëerd 
door het aanbod. Als we een grond op het Internet te koop zetten, dan komt er vraag. Maar doordat 
ik de laatste jaren geen grond meer in verkoop heb gehad, weet ik het niet. Ik heb in de buurge-
meente een stuk gehad en er was relatief weinig interesse”. 
Schoeters (Keerbergen): “We verkopen vooral gronden in bestaande verkavelingen, waar we een 
trend naar kleinere percelen zien. Dit is kwestie van puur rendement: meerdere kavels brengen 
meer op dan één grote. Het is interessanter om een stuk van 4.500 m² in 3 van 1.500 m² op te delen. 
Voor 4.500m² krijg je misschien € 400.000; deel dat door 3 en dan krijg je 3 x € 220.000/230.000. 
Reken maar uit.” 
 

*** 
 
Volgens Peeters (ERA) is het veel moeilijker geworden om te verkavelen dan vroeger omdat de 
grote(re) stukken grond niet meer voorradig zijn: “we zijn opverkaveld”. Het zou nog kunnen in 
woonuitbreidingsgebieden, maar de ontwikkeling gaat er traag. Hetzelfde geldt trouwens voor in-
breidingsgebieden. In de ogen van Peeters is de overheid verantwoordelijk voor de bouwgrondprij-
zen. Ze heeft een kunstmatig tekort gecreëerd. Ze doet moeilijk voor grote verkavelingen.  
                                                                  
35 De lokale stedenbouwkundige ambtenaar (M. Paelinck) wijst er op dat er nog steeds een grote belangstel-
ling bestaat voor gronden met open bebouwing. Ze zijn in zijn ogen alleen moeilijker te vinden.  
36 Ook de Gentse respondenten (S. Van Eeckhout, M. Pinte en B. Minnebo, allen ambtenaar bij de Steden-
bouwdienst) benadrukken dit: “Op een verkaveling kan met de auto kwijt in de garage of op de oprit en is er 
in de voorschriften meestal nog een plaats op straat voorzien”. 
37 Zie ook Marc Dillen van de VCB in De Decker, P. (2006), op. cit. 

Een gelijkaardige redenering vinden we bij Y. Tielen (Debacko, Essen): “Ik verwacht nog verdere 
prijsstijgingen voor woningen in het algemeen en gronden in het bijzonder. Wij krijgen regelmatig 
informatie van ING. Ze hebben eerst ook geschreven dat de prijzen gingen dalen. In hun laatste 
nummer schrijven ze: ‘de prijzen dalen nooit’. Ze verwachten de eerste jaren een stijging die de 
index volgt, waarna ze weer een boom verwachten. Ik denk dat ze het ‘onvindbare’ verrekenen. 
Men zegt dat men 100.000 gronden in Vlaanderen wil gaan vrijgeven. Maar wat is 100.000 gron-
den in heel Vlaanderen. En over welke periode? We hebben hier enkele verkavelingmogelijkheden. 
Men spreekt in het structuurplan van 2012-2015. Het beleid houdt zo de markt kunstmatig schaars. 
Men moet oppassen als men naar de verkavelingen in Essen kijkt. Er zijn niet zoveel grote verkave-
lingen meer mogelijk. Als ik het goed voor heb zijn er nog een drietal kleinere verkavelingmoge-
lijkheden. Eén ervan is eigendom van de kerk en daar zit een voetbalterrein op. Dat zal dus niet 
snel ontwikkeld worden. Er is dus een weinig grond in aanbod. Ook mijn collega’s hebben weinig. 
Vandaag verkopen we gronden die vijf jaar zijn blijven liggen. Vandaag koopt men wat men toen 
niet wilde. […] In de oude verkavelingen zien we vrij grote loten, tot 1.000 m²; dat zien we in 
nieuwe verkavelingen niet meer. Met de jaren zijn de loten steeds kleiner geworden. Men heeft 
langs twee grote staten stelselmatig stukken verkaveld. Gaan naar loten van 250 m² met straat-
breedte van 8 meter. Dus van de courante maat van 1.000 m² naar 250 m². Er worden ook meer 2 
onder 1 dak gebouwd. Dit kan nog net.” 
 
Als Peeters bekijkt wat het alternatief is, stelt hij zich daar ernstige vragen bij. “Op elk voorschot 
grond verschijnen er van die lelijke appartementsgebouwen. Lelijker dan verkavelingen en men 
duwt er veel meer mensen op elkaar dan op een verkaveling. Er wordt afschuwelijk gebouwd. Zie 
de akoestische isolatie; de terrasruimte. De overheid wil meer mensen in de stad. Maar wat krijgen 
we nu. De grote bouwfirma’s poten dingen neer die we binnen 30 jaar mogen afbreken. Wegens 
kwalitatief slecht en vooral wegens te klein. Ik blijf voorstander van die verkavelingen”. Peeters 
verzet zicht tegen de algemene trend die hij ook in de sociale huisvesting ziet, om te bouwen op 
kleine oppervlakten. “We doen mensen bij elkaar hokken. Op een kleine oppervlakte, opeen, onder-
een, achtereen; iedereen ziet iedereen zitten op een terrasje dat er dan is. Totaal fout.” 
 
 
 
rol werkplaats 
 
Philippe Janssens benadrukt dat de vraag naar woningen en meer nog de woonplaats in zeer be-
langrijke mate bepaald door de werkplaats van één van de partners. Waar ook wordt gewoond, of 
dit bij wijze van voorbeeld Brasschaat is, of in de regio Kortrijk-Ieper, de kans is groot dat één van 
de partners in Brussel werkt, wat te maken heeft met de Europese en internationale rol van Brussel. 
Bedrijven ‘moeten’ als het ware in Brussel zitten. Volgens Janssens is de woonoriëntatie op Brus-
sel de laatste jaren dan ook toegenomen. Als gevolg daarvan is de ruimtelijke groei van de cen-
trumsteden steeds meer gericht op Brussel. Janssens heeft twee voorbeelden. Neem Brasschaat, een 
exclusieve residentiële gemeente ten noordoosten van Antwerpen. Brasschaat ligt net als de ge-
meenten uit haar regio aan de ‘verkeerde kant’ van Brussel. Wie ging daar wonen: mensen die in de 
haven werkten. De tewerkstellingstructuur is aan het wijzigen (naar diensten) en we zien dan ook 
dat jonge mensen er weg trekken en naar gemeenten als Aartselaar, Hove en Edegem gaan, allen 
gelegen tussen Brussel en Antwerpen. Heel grote villa’s in de regio Brasschaat verkopen dan ook 
moeilijk. De streek had in de ogen van Janssens eigenlijk al langer klappen moeten krijgen. Er is 
het geluk geweest dat het wegtrekken van de ‘eigen’ kinderen gevolgd is geweest door de inwij-
king van Nederlanders. In eerste instantie betrof dit kapitaalkrachtigen, later volgden ook ‘Joop met 
de pet’. Dit laatste werd aangezwengeld door het Nederlandse fiscale stelsel dat toeliet dat Neder-
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landers die in het buitenland gingen wonen de fiscale voordelen verbonden aan de hypothecaire 
lening konden blijven genieten38. De gevolgen daarvan laten zich voelen in de volledige noordelij-
ke grenssteek van Essen over Lommel en Maaseik tot Voeren. Janssens verwacht dat de druk van-
uit Nederland iets zal afnemen. Er komen zich nog steeds Nederlanders vestigen, maar er gaan er 
ook weer weg (zie ook Essen en Maasmechelen verder).  
Om zijn punt te maken, namelijk het aantonen van het gewicht van Brussel, verwijst Janssens ook 
naar het Kortrijkse: groeigemeenten zijn de gemeenten die zich ten noorden van Kortrijk langs de 
E17 bevinden. De zones ten zuiden liggen minder goed in de markt.  
 
Andere respondenten ontkennen het gewicht van Brussel en bij uitbreiding de andere hoeken van 
de Vlaamse Ruit (Antwerpen, Gent en Leuven) niet. Integendeel. Maar Matthieu Verwilghen van 
Century 21 wijst er wel op dat als gevolg van de hoge druk binnen de Vlaamse Ruit er wel uitlo-
pers ontstaan: zo stijgen de prijzen in het Diestse momenteel zeer sterk omdat het Leuvense zeer 
duur is geworden. Het is in de ogen van Verwilghen een vrij algemene tendens dat de hoge prijzen 
in de steden en de onmiddellijk aansluitende gemeenten de verkoop naar verder afgelegen gemeen-
ten doet verschuiven39. 
 
Eén lokale respondent gaan in op de economische situatie van zijn gemeente en het effect daarvan. 
Maasmechelen doet het in de ogen van M. Imbornone (SIM, Maasmechelen) redelijk goed. Hij 
verwijst naar de marketing gericht op het aantrekken van toeristen en het outletcenter Maasmeche-
len Village. Imbornone: “Maar iemand die in de Village werkt en die in Genk of Opglabeek woont, 
dat is 15 minuten, die komt hier niet wonen.” 
 
 
 
 
ONTWIKKELINGEN IN WOONWIJKEN 
 
bevolking 
 
Wanneer gevraagd wordt naar de ontwikkelingen op verkavelingen, brengen de antwoorden een 
gedifferentieerd beeld aan het licht. In zijn algemeenheid heeft dit te maken met het feit – en dit 
wordt vooral door de lokale respondenten aangehaald – dat dit onderzoek eigenlijk nog te ‘vroeg’ 
komt. Wanneer we aannemen dat een huishouden in 1960 op 30-jarige leeftijd een villa in een ver-
kaveling bouwde, dan is de leeftijd van deze persoon vandaag 75 jaar; of nog steeds jonger dan de 
gemiddelde leeftijdsverwachting van de Belgen. Wat wel vaststaat is, zoals de analyses elders in dit 
rapport aanduiden, dat een behoorlijk percentage van de huishoudens al uit een of twee personen 
bestaat, waaruit we kunnen besluiten dat de (eventuele) kinderen de woning reeds hebben verlaten. 
 
Het ‘te vroeg’ zijn, slaat niet alleen op de kenmerken van de bewoners, maar ook op de kwaliteit 
van de woningen en de geschiedenis van een huis. Een vervanging van de verkavelingwoningen, 
waarvan de bouw van de oudste zich in de jaren 1950 – 1960 situeert, is in de ogen van Philippe 
Janssens niet aan de orde. Kwaliteitsproblemen – en dus een behoefte aan een grote renovatie – 
ontstaan doorgaans pas bij de derde generatie bewoning. Het is pas dan dat echt groot onderhoud 
zich aandient (idem Lambert, Ceusters). 
                                                                  
38 Zie reeds Priemus, H. (2001), Honderd jaar woningwet in Nederland, oftewel: hoe stoppen we de Hollan-
ders op de Vlaamse woningmarkt?, in: Ruimte & Planning, jg. 21, 2, 2001, p. 116-120; RPB (2007): Steeds 
meer Nederlanders wonen over de grens, 20 febr. (www.rpb.nl). 
39 Zie D’hoker (2005-2006) op. cit. 

 
Toch doen zich reeds een aantal prominente ontwikkelingen voor. De antwoorden op de vraag naar 
de aan gang zijnde loop van de bevolking leiden tot de volgende typering. Het betreft een analy-
tisch onderscheid waarvoor het niet mogelijk is om de onderlinge kwantitatieve verhoudingen in te 
schatten. Ze zullen verschillen per wijk en bovendien zullen de onderlinge verhoudingen tussen 
deze categorieën doorheen de tijd voortdurend wisselen. We onderscheiden ‘blijvers’, ‘vertrek-
kers’, ‘vooruitzienden’ en ‘zij die terugkeren’. 
 
 
blijvers 
 
Een aantal mensen zal, eerst als koppel en later als alleenstaande, in hun eigen woning blijven zo-
lang hun gezondheidstoestand het toe laat. Dit geldt in zijn algemeenheid, maar inzonderheid voor 
case Maasmechelen benadrukt Imbornone (SIM, Maasmechelen) dat bij de Italiaanse en Turkse 
families het ‘not done’ is om de (groot)ouders naar een rust of verzorgingstehuis te brengen40. Im-
bornone: “In het deel waar mijn grootmoeder woont, wonen nog alle mensen die er in de jaren 
1960 zijn komen wonen. Mijn eigen alleenwonende grootmoeder, die gaat daar nooit uitgaan. De 
mensen zijn te gehecht aan de woning. Die verhuizen niet naar een appartement. Wat je ziet is als 
het niet meer gaat, dat een kind gaan inwonen, of dat ze er gaan logeren.” 
 
Ook Lambert (Ceusters) – die overigens voorstander is van een doorstromingsbeleid – wijst er op 
dat men oude bomen eigenlijk niet mag verplaatsen. Tegelijkertijd wijst hij er op dat de bewoners 
over mogelijkheden beschikt om met hun afgelegen (grote) woning en (grote) tuin om te gaan. Om 
te beginnen hebben ze voldoende middelen om de werkkracht te betalen: tuinman, poetsvrouw, 
klusjesman. Bovendien past de markt zich aan: Delhaize verzorgt een thuisbezorgingdienst en ook 
thuisverpleging is indien nodig beschikbaar. Lambert benadrukt dat een aantal aspecten hiervan 
trouwens ook gelden voor grote stadswoningen. Lambert: “De kinderen – soms 4 of 5 – zijn het 
huis uit en de verdiepingen komen leeg te staan. Moeten die verhuizen? Ik vind van niet. Daar staat 
daar dan de vraag tegenover of we die grote woningen niet laten verkommeren? Ik ken heel veel 
gevallen in Antwerpen waar de ‘overblijvers’ op het gelijkvloers wonen en de rest leeg staat. Wor-
den de verdiepingen verhuurd als appartement, dan brengt dat veel op. Tot € 700 of € 1000 per 
maand per verdieping”. 
 
Is blijven voor velen een bewuste keuze, toch wijzen enkele respondenten er op dat meer mensen 
naar appartementen zouden trekken, mocht er een aangepast aanbod zijn. De klacht speelt vooral in 
de duurdere gemeenten. Schoeters (Keerbergen): “Mochten er in deze regio meer appartementen 
zijn, dan zou de doorstroming sneller gaan. Velen blijven omdat ze geen alternatief hebben. Men 
heeft lang hier gewoond en de meesten willen kunnen blijven. En als men dan van een villa van 
300 m² naar een appartement van 100 m² moet: dat gaat dan niet. Moeten dan uitwijken naar Leu-
ven of Mechelen. Of buitenland. Er zijn hier nog niet zo veel van die super-de-luxe-
appartementen”. 
Vanden Waeyenberg (Tervuren): “Er zijn hier weinig appartementen in aanbod. Er is geen plaats. 
Nochtans er is veel vraag. Van mensen uit de verkavelingen van de jaren 1970, die vallen stilaan 
alleen. […] In Tervuren is er eigenlijk een gebrek aan alles. Er is heel veel vraag, er is een grote 
vraag naar mooie appartementen waar mensen hun oude dag in kunnen spenderen; en er is veel 
vraag naar gronden. Maar die worden ingepikt door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn 

                                                                  
40 Dit wordt bevestigd door R. Houben, afdelingshoofd van de Technische Dienst van de gemeente Maasme-
chelen.  
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Huis. Mensen van 55 à 60 jaar willen hun oude dag voorbereiden. Ze willen ‘alles plat’ gaan wo-
nen. Ze willen meestal in Tervuren blijven, maar dat is niet simpel. Ze gaan dan naar centrum 
Brussel, Woluwe, Kraainem. Tot Leuven.” 
 
 
vertrekkers 
 
De respondenten melden allen geconfronteerd te worden met verkopen als gevolg van de vergrij-
zing van de verkavelingen, van mensen die naar een rust- of verzorgingstehuis gaan of die komen 
te overlijden. Een tweede belangrijke reden voor verkoop betreft echtscheidingen. Daarnaast zijn er 
ook heel bewuste verkopen van nog ‘zeer valide mensen’. Ze verkopen hun woning en kopen een 
appartement. Doorgaans is dit appartement gelegen in de stad of de dorpskern van de gemeente 
waar de verkaveling ligt. Sommigen vertrekken ook naar zee of naar het buitenland (zie Tabel 5 
over Keerbergen). Vertrekkend van het gegeven dat mensen die op verkavelingen wonen over een 
behoorlijke koopkracht beschikken, wijzen de meeste respondenten er op dat er een tekort is aan 
luxeappartementen gelegen nabij de voorzieningen voor mensen met een woonervaring op een ver-
kaveling. Een groter aanbod zou in hun ogen de doorstroming – voordeling gemaakt door de mee-
neembaarheid van de registratierechten – sneller doen verlopen (Verwilghen, Century 21; Schoe-
ters, Keerbergen; Vanden Waeyenbergh, Tervuren). 
 

Tabel 5. Keerbergen: reden van verkoop van de woning (bron: Vastgoedkantoor Winston Schoeters, Keer-
bergen) 

326 EIGENDOMMEN, WILLEKEURIGE SELECTIE UIT VERKOPINGEN 2002-2003-2004 

• iets anders gekocht 
 
 
 

• naar buitenland (werk of persoonlijke reden) 
• stoppen met verhuur 
• echtscheiding 
• wegens erfenis 
• te ver van het werk 
• ouderdom (naar rusthuis, serviceflat, bij kinderen…) 
• gebouwd door aannemer om te verkopen 
• terug naar de stad 
• financiële redenen (doorgaans horeca) 

 

28% 
(15% wegens huis te 

groot/13% wegens huis te 
klein) 
15% 
13% 
9% 
9% 
9% 
7% 
4% 
2% 
2% 

58 EIGENDOMMEN, WILLEKEURIGE SELECTIE UIT VERKOPINGEN 2006 

• iets anders gekocht 
• ouderdom 
• echtscheiding 
• naar buitenland 
• stoppen met verhuur 
• financiële redenen 

30% 
20% 
20% 
20% 
5% 
1% 

 
 

M. Verwilghen (Century 21) ziet mensen van 63, 64, 65 jaar vooral verhuizen naar projecten die 
specifiek voor de derde leeftijd gebouwd zijn, naar projecten met faciliteiten41. “Wat een ‘stukje’ 
golf kan zijn”. Als mensen naar de stad terug keren, is dit in de ogen van Verwilghen omdat steden 
ook inspanningen hebben gedaan en doen om de woonomgeving aantrekkelijker te maken. Boven-
dien is de industrie er verdwenen. Verwilghen ziet mensen van buiten terug naar de steden trekken. 
Een deel daarvan zijn ouderen die naar een (senioren)appartemen(tje) aan de rand of in de stad 
trekken. Een ander deel zijn de minder kapitaalkrachtigen die toch iets willen kopen en in de stad 
iets vinden dat ze kunnen betalen. We zien een grotere vraag voor steden en grootsteden. 
 
Philippe Janssens wijst er op dat de tendens om verkavelingen te verlaten significant is en verant-
woordelijk voor de vergrijzing van de steden. In zijn ogen gaan de vergrijzing naar de stad en de 
vergroening naar buiten. Eerstgenoemde verruilen daarbij ‘natuur’ voor ‘cultuur’. Hij wijst er ook 
op dat het meer vanzelfsprekend is om het bezit van twee appartementen, die men dan afwisselend 
gebruikt, te combineren: één in de stad en één aan zee (bijvoorbeeld). 
 
Deze ontwikkelingen zijn volgens Ph. Lambert verbonden met een zich ontwikkelend aanbod, 
waarbij hij refereert aan het ‘beruchte’ project de Vismijn in Antwerpen42. Dit is in zijn ogen een 
voor Vlaanderen atypisch project. Maar het kan een ernstig alternatief zijn voor de klassieke verka-
veling. En dit heeft te maken met de vergrijzing. Mensen van een randgemeente zoals Kapellen, 
verkopen hun villa van indertijd ongeveer € 700.000 – € 740.000 en ze kopen daar een villa-
appartement voor. Soms in de stad, maar ook in de gemeenten waar ze wonen (zie ook Schoeters 
voor Keerbergen). De vraag in naar luxeappartementen in Antwerpen is enorm hoog. En ‘luxe’ be-
tekent: drie slaapkamers, terras – liefst één, als het kan twee. Lambert (Ceusters) ziet net als Jans-
sens twee processen: de vergrijzing komt naar de stad en de verjonging gaat buiten de stad wonen. 
Dus de woningen die in de verkaveling verlaten worden, worden door een jongere populatie inge-
nomen. 
Voor Lambert is de actuele aantrekkingskracht van de stad niet te onderschatten. En hij verwijst 
naar het Antwerpse Zuid: “Wie dacht 10 jaar terug dat het Zuid ‘the place to be’ zou worden?” In 
zijn ogen zullen ook andere projecten, zoals de ontwikkeling van Het Eilandje, aanslaan. Zeker Het 
Eilandje omdat het nog dichter bij het water is. Er komen, zo stelt hij vast, meer en meer kapitaal-
krachtige mensen in Antwerpen wonen. 
  
Ook R. Peeters (ERA) ziet de trek van mensen uit verkavelingen naar appartementen als een signi-
ficante trend. Peeters: “Toen ze gebouwd hebben waren ze ongeveer 30 jaar en ze hebben er 30, 40 
jaar gewoond. Ze trekken naar de stad. Of naar het centrum van een dorp. Want dan zijn ze kort bij 
de winkels. En je kunt alledag een koffie gaan drinken”. Peeters ziet vanuit zijn werkingsgebied 
Nederlanders naar hun land terugkeren (idem: Tielen, Essen) en ouderen naar het centrum van bij-
voorbeeld Keerbergen gaan. Ze blijven in de regio. “Om sentimentele redenen, ze willen in het dorp 
blijven wonen.” 
 
                                                                  
41 “Er is zich een gespecialiseerde seniorenmarkt ontstaan, die tien jaar geleden vrijwel onbestaand was. Het 
gaat om woonprojecten op maat, waarbij senioren hun woning verkopen om zich met dat geld een speciaal 
ingericht appartement aan te schaffen. Met brede deuren, een lift, noem maar op. Het gaat al zo ver dat er 
minisamenlevingen ontstaan: allemaal senioren bij elkaar. Het is een tendens die zich serieus doorzet, hele-
maal in overeenstemming met de vergrijzing van de maatschappij”. Verwilghen (Century 21) in Knack, 14 
maart 2007, p. 43. 
42 Het project De Vismijn is gelegen aan de Rivierstraat en heeft een toegang langs de Scheldekaaien in Ant-
werpen. Het is een ‘gated community’. Het afsluiten van de straat door middel van hekkens heeft voor con-
troverse gezorgd. 
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Coenen wijst er op dat nieuw gebouwde appartementen, waarvan er in de omgeving van Hasselt de 
afgelopen jaren heel wat gebouwd zijn, goed verkopen, terwijl de oudere appartementen niet zo 
goed doen, ook niet om te verhuren. Mensen willen nieuwbouw, modern met alle luxe en men wil 
daar ook voor betalen. Coenen benadrukt dat de appartementmarkt nog steeds vooral een verhuur-
markt is. “Er zijn immers nog steeds mensen die nooit willen kopen. En de betere huurders zijn 
jonge koppels die zelfstandig gaan wonen en die mooi willen wonen, die het goed hebben. Een vol-
gende grote groep van huurders zijn de alleenstaanden. Dit is eigenlijk de grootste groep.”  
 
Ook Tielen (Debacko, Essen) ziet Nederlanders terug gaan en Belgen die stilaan naar appartemen-
ten trekken. “Hier naar het centrum van Essen of naar Kalmthout. De kinderen zijn het huis uit. 
[…] Er is een gigantisch verschil tussen wat ze voor een bepaald bedrag kunnen kopen en wat ze er 
destijds voor betaald (en afbetaald hebben) voor hun woning. Vaak hebben ze die nog zelf ge-
bouwd. Die huizen zijn vandaag € 250.000 à € 300.000 waard. Is een enorm spaarpotje gebleken. 
En dan kopen ze een appartement van € 125.000 à € 150.000 en blijft er nog genoeg over om van te 
leven.” 
 
Als variante op ‘vertrek’ zien Lambert (Ceusters) en Coenen (Group ING) de ouders met hun kin-
deren ruilen. Lambert: “De kinderen naar de woning van de alleen overblijvende ouder en huisves-
ten mama of papa in een appartement. In combinatie met erfenisvoordelen kan dit bovendien inte-
ressant zijn. Want hoe we het ook draaien of keren, de vraag is reëel: wat doet zo’n alleenstaande 
man of vrouw in zo’n grote woning, met soms vier of vijf slaapkamers. En een tuin waar je in de 
zomer in principe elke dag in moet werken.” 
 
 
vooruitzienden 
 
Een aantal huishoudens blijft wonen, maar ze bereiden zich volgens de respondenten voor op hun 
oude dag. Ze kopen een appartement (in de stad, het dorp of elders, bijvoorbeeld aan zee) op een 
moment waarop ze nog beroepsactief zijn. Vaak is hun hypothecaire lening van hun vorige woning 
afbetaald. Ze profiteren van een (klein) fiscaal voordeel wanneer ze een nieuwe hypothecaire le-
ning nemen (Janssens, Stadim; Lambert, Ceusters; Coenen, Group ING), terwijl de woning als be-
legging functioneert: in afwachting dat men het appartement zelf wil gaan betrekken, worden huur-
inkomsten gegenereerd – de huurder betaald de hypotheek af – terwijl als men er finaal zelf niet 
intrekt er bij verkoop een meerwaarde wordt verkregen. 
 
De respondenten berichten over verschillende strategieën ten aanzien van dergelijk initiatief. Lam-
bert (Ceusters) zegt vast te stellen dat de investeringen in de inrichting van het appartement bij 
aanvang beperkt blijft. Er wordt uiteraard wel een keuken en een badkamer geïnstalleerd, degelijk 
maar niet luxueus – genre IKEA. Wanneer ze er vervolgens zelf willen intrekken, komt er eerst een 
grondige renovatie. Vaak is dit pas 20 jaar later en op het moment van aankoop kon men zijn be-
hoeften nog niet in schatten. Nelde (Nelde, Mariakerke, Gent) sluit zich aan bij Lambert. Hij ziet 
mensen vanuit de rand, bijvoorbeeld Mariakerke, Drongen, Zwijnaarde naar de stad trekken. Nelde: 
“Wat dat ik wel zie is dat mensen die nog volop in het beroepsleven staan een appartement kopen, 
met een goede ligging, een goede oppervlakte, met keuken en badkamer technisch in orde maar zo 
goedkoop mogelijk. Dit kan dan nog 10 jaar verhuurd worden. En als ze er dan zelf ingaan, laten 
ze het volledig renoveren. Het is een combinatie ‘belegging-eigengebruik’-strategie. Vroeger zou 
men anders gedacht hebben. Ze zouden het heel deftig geïnstalleerd hebben, en een huurder ge-
zocht hebben die een tijd blijft. Vandaag rekent men er niet op dat de huurder blijft.” 
 

Anderen wijzen er op dat men er van meet af aan een degelijk product van maakt. Coenen (Group 
ING): “Wat ook meespeelt, is het gegeven dat partners beiden even hard werken en het later rusti-
ger aan willen doen en er meer willen van genieten. Men gaat dit beter voorbereiden. Een 40-er 
die de mogelijkheden heeft gaat nu al een appartement kopen. Binnen 20 jaar is het dan door de 
huurder afbetaald. Men denkt er dan zelf in te gaan, of te verkopen en met de meerwaarde iets be-
ter te kopen”. Schoeters (Keerbergen) beaamt: “Alleen zijn er in Keerbergen nog niet zo veel van 
die luxeluxeappartementen. Het gebeurt wel dat men appartementen koopt, maar niet om daar 
noodzakelijk later te gaan wonen. Dat zien ze dan wel als het zo ver komt. Is wel ‘potje’ als men 
dan beslist om iets anders te kopen.”  
De bouwsector speelt er volgens Coenen ook op in. “Men bouwt appartementen aangepast aan de 
noden van nu. Keuken geïnstalleerd, badkamer geïnstalleerd, twee slaapkamers, een grotere en een 
kleinere, behoorlijk terras. En een standplaats voor de auto, minstens 1, liefst 2. Goed bereikbaar, 
ook met openbaar vervoer. Liefst ook rustig. En kort bij het dorps- of stadscentrum.”  
 
 
zij die terugkeren 
 
Hoewel klein in aantal, wijst R. Peeters (ERA) er op dat er reeds mensen (vooral) uit de stad (Me-
chelen) naar een verkaveling terugkeren en daar een nieuwe woning bouwen, een bungalow, alles 
plat. “Dat zijn mensen die om de verkeerde redenen om in de stad te gaan wonen. Mensen die naar 
de stad gegaan zijn keren terug en bouwen een bungalow op een verkaveling. Op een klein stuk 
grond dat nog vrij is. Het zijn vroeg-gepensioneerden die niet kunnen aarden in de stad. Ze zitten 
dan op het derde of het zevende verdiep met een terrasje waar ze juist één bloempot op kunnen zet-
ten met een tafeltje en twee stoelen. En dat is het. Ze kijken op de koterijen van de aanpalende wo-
ningen en ze kunnen niet met hun boodschappen van hun auto naar het appartement; als ze al kun-
nen parkeren. Ze kunnen daar niet aarden. […] Gaan wonen in de stad? Wat is de realiteit? Pak 
een jong koppel. Ze hebben in de stad dan een rijwoning. Ze hebben 2 auto’s want ze geraken met 
het openbaar vervoer niet op hun werk. Ze kunnen die auto’s niet kwijt. En er wordt dan al een in-
gebroken. De opcentiemen zijn hoog. Ze krijgen dan kinderen; zijn de stad moe en vertrekken. Ze 
verkopen de rijwoning en met wat spaarcenten kunnen ze op een verkaveling terecht: grotere wo-
ning, groter perceel, minder problemen om de auto kwijt te geraken.” Nelde beaamt: “Mensen ko-
men uit een villa en dan is een appartement van 100 m² klein. Ook al is een appartement van 
100 m² een groot appartement”. 
 
 
 
plaats in de markt 
 
Tot een bepaalde prijs, die belangrijke regionale verschillen vertoont, liggen woningen op verkave-
lingen goed tot zeer goed in de markt. De kopers vertonen demografisch het spiegelbeeld van de 
vertrekkers. Wanneer vertrekkers doorgaans uit kleine gezinnen bestaan, met een bovengemiddelde 
leeftijd, dan zijn de vestigers koppels met kinderen. Het zijn koppels die, zo stelt Verwilghen (Cen-
tury 21), de middelen niet hebben om te bouwen. 
 
Ook Lambert (Ceusters) wijst er op dat de alleenstaande woning, de bungalow en de villa nog altijd 
even populair zijn, maar dat het er het probleem van de hoge grondprijs is; deze is onbetaalbaar aan 
het worden. Hij verbindt dit bovendien met een kostencalculatie: bij de renovatie van een koopwo-
ning geldt een BTW-tarief van 5%, terwijl dit voor nieuwbouw nog altijd 21% is, wat in de kering 
een slok op de borrel scheelt. Het zijn volgens Lambert jongere gezinnen, waarvan een deel stads-
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verlaters zijn, die naar de verkavelingen trekken. Een meerderheid doet dit omdat ze zo willen wo-
nen, maar een ander deel ook omdat het ‘op den buiten’ goedkoper is om te wonen dan in de stad. 
Lambert: “Wat je in de stad betaalt voor een appartement of villa-appartement, daarmee koop je 
10, 15 km verder een open bebouwing mee. Dit moet je steeds in overweging meenemen. Er is ook 
altijd een alternatief verder weg van de stad. En er zal inzake openbaar vervoer nog veel moeten 
verbeteren vooraleer dit een serieus argument ten voordele van de stad wordt. Ik ken mensen die 
op Linkeroever werken en die er met het openbaar vervoer niet geraken.” 
 
Eenzelfde verhaal treffen we aan in Maasmechelen. Imbornone (SIM): “De kopers zijn jonge kop-
pels tussen 25 en 35 jaar, die een woning zoeken en die aan een heel gunstige prijs kunnen kopen. 
En dan heel veel zelf doen om de woning zo goedkoop mogelijk te houden. Ik heb net klanten gehad 
die hun tweede woning hebben gekocht. Hebben maar 2, 3 jaar in de eerste woning gewoond. Hij 
wilde grotere tuin en ze zijn van huis veranderd. Maar de meeste kopers zijn 32, 33 jaar, die een 
eerste woning kopen, goedkoop, maar met werk aan: weinig sanitair, verwarming is er ook bijna 
nooit. Soms zijn de toiletten nog buiten. Dus er is meestal nog veel werk aan. Maar, inderdaad, de 
woningen in verkavelingen gaan zeer goed. Hier een eind verder heb je de cité, gebouwd in dezelf-
de periode. Die woningen zijn zeer gegeerd. Zelfde kwaliteitscategorie, zelfde prijscategorie. Ra-
men zijn niet in orde, centrale verwarming is er niet. Er moet nieuwe keuken in gestoken worden. 
Maar voor ons klanten zitten die in de goede prijsklasse. Dat gaat nog.” 
 
Ook Peeters (ERA) benadrukt dat de verlaten woningen zeer goed verkopen. “Ze zijn qua stijl mis-
schien wat démodé, maar diegene die ze kopen kunnen er onmiddellijk in wonen. En uiteindelijk is 
ze na renovatie nog altijd goedkoper dan een nieuwbouw. Allerlei normen drijven de nieuwbouw-
prijzen op en er is het verschil in BTW. Er is donatie van de ouders en ze doen veel zelf. De kopers 
zijn doorgaans jonge koppels die uit de steden komen. Ze zijn dat gekoppeld wonen beu. Mensen 
van Mechelen gaan naar gemeenten in de omgeving: Sint-Katelijne-Waver, Rijmenam, Bonheiden. 
De grootverdieners gaan naar daar omwille van de schone lucht en de grote bouwpercelen. En de 
landelijkheid”. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat onze respondenten bevestigen dat de woningen op verkavelin-
gen nog steeds zeer populair zijn. En het zijn voornamelijk gezinnen met kinderen die naar de ver-
kavelingen trekken. Een categorie waarvan ze denken dat ze ongeveer 10 jaar geleden een nieuw-
bouwwoning zouden hebben opgetrokken. Bij deze algemene conclusies dienen twee type nuance-
ringen aangebracht te worden. Een eerste maakt een onderscheid naar de populariteit van het type 
woning; de tweede volgt uit de differentiaties die op basis van de cases aangebracht moeten worden 
en betreft de kenmerken van de bewoners die naar de verkavelingen trekken. 
 
 
de ene woning is de andere niet 
 
In de eerste plaats blijkt de ene woning (en als gevolg daarvan woonwijk) de andere niet te zijn. De 
respondenten maken een (eerder ruw) onderscheid tussen de woningen werden gebouwd tijdens de 
jaren 1950 – 1960 en deze die daarna werden gebouwd. Een woning gebouwd in een verkaveling 
van de jaren 1960 is doorgaans bouwtechnisch een zeer goede woning (funderingen, muren). Ze 
zijn wel ‘gedemodeerd’: vaak hebben ze nog enkel glas, de eerste stookketel staat er nog in, en de 
isolatie is niet up-to-date. Deze woningen zijn zonder dat aan de basisstructuur moet worden ge-
raakt, zeer goed renoveerbaar. Ze verkopen dan ook goed; de prijs is stevig (Nelde, Gent-
Mariakerke; Peeters, ERA). 

Vanaf de jaren 1970 zien de meeste respondenten de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen veran-
deren (met een appreciatie van achteruit gaan). Sleutel-op-de-deurwoningen bieden doorgaans een 
degelijke prijskwaliteit, maar dit geldt niet noodzakelijk voor ander type woningen. Dit geldt in 
(veel) mindere mate voor prefabvilla’s van de jaren 1960 en 1970, houtskeletbouw- en bel étage-
woningen. Ze verkopen, maar ze genereren niet de prijzen van de woningen van de jaren 1960. 
Voor de twee eerste typen heeft dit te maken met de bouwkwaliteit, voor laatstgenoemde met de 
interne structuur van de woning. Bejaarden kopen niet graag een bel étage-woning omwille van de 
ongemakken van de trap; jonge koppels doen dit niet graag omdat ze geen direct zicht hebben op 
de tuin (geen oogcontact met de kinderen). Bel étages zijn, zo stellen de respondenten, destijds 
ontwikkeld om de huishoudens met een iets lager inkomen op een kleiner perceel toch eigenaar te 
laten worden. Y. Tielen (Debacko, Essen) wijst er op dat ook de banken een rol spelen in de lagere 
populariteit van prefab- en houtskeletbouwwoningen; ze zijn minder geneigd om er leningen aan te 
geven. Tielen: “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. Prefab: dat krijgt niet dezelfde waarde. 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”. 
 
Nelde (Gent-Mariakerke) bevestigt: “Prefab is een kleine ramp. Ik weet in Drongen een villa staan 
die met betonblokken gebouwd is. Eén betonblok is een kamer, de woonkamer is twee betonblok-
ken. Daar is weinig mee aan te vangen. In de meeste gevallen mag je die afsmijten”. 
 
Peeters (ERA) en Verwilghen (Century 21) sluiten hierbij aan. Verwilghen: “We zien vooral pro-
blemen voor de verkavelingen van de jaren 1970 die in prefab zijn gebouwd. Ook sommige sociale 
koopwijken zijn zo gebouwd. Een deel van deze verkavelingen heeft niet de kwaliteit die wenselijk 
is. Zijn ook niet zo populair. Ik zie vlugger iets gebeuren in de wijken van de jaren 1970 dan die 
van de jaren 1960. Wat met de kwaliteit te maken heeft. Eind jaren 60, begin jaren 1970 is de kwa-
liteit van de nieuwbouw naar beneden gegaan. En dit is blijven duren. Vanuit het beleid zou men 
inderdaad vooral de prefabwijken kunnen uitzoeken en bekijken. Die woningen zijn niet gebouwd 
om daar eeuwig te blijven staan. Daar is een en ander mogelijk.” 
 
In Limburg zijn heel wat sociale koopwoningen, vaak prefabwoningen, gebouwd. Ze zijn als wo-
ning dan wel kleiner dan doorsnee, het zijn wel alleenstaande woningen. Afhankelijk van de over-
eenkomst kunnen ze na 20 of 25 jaar als private woning verkocht worden. Coenen (Group ING) 
bevestigt dat ook deze woningen stilaan op de markt komen. Coenen: “Ze verkopen goed maar de 
prijzen zijn niet zo hoog als andere woningen. De prijzen zijn iets lager en net daardoor liggen die 
goed in de markt. Ze worden gekocht door jonge mensen met een iets beperkter budget. Maar wat 
we hier in Limburg ook zien, is dat nieuwe migranten kopen. Polen, Roemenen, ... Ze kopen oude 
woningen op om goedkoop te renoveren. Het zijn legale migranten, die hier werk hebben.” Coenen 
heeft een voorbeeld van een Afrikaans koppel: hij werk, zij werk; ze hebben hun huurwoningen 
opgezegd en gekocht. Vandaele (Habitat, Wevelgem) stelt een gelijkaardige trend vast in Wevel-
gem. Ook daar blijken nieuwe migranten snel een oude woning te kopen. 
 

*** 
 
Ook specifiek is de positie en marktpotentie van zeer grote villa’s. Het fiscale regime zorgt dat ze 
overleven. Janssens (Stadim) heeft het over villa’s vanaf 1 miljoen €. Heel wat van de grote villa’s 
zijn ondergebracht in (patrimonium)vennootschappen (PV), die – indien ze niet voor profijt ver-
huurd worden – aan niet-economische prijzen worden verhuurd aan hun bewoner (vaak de eigenaar 
van de PV). De huur is niet hoog genoeg om de villa te onderhouden. Dit onderhoud – of wat er 
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voor doorgaat43 – is dan ook alleen mogelijk dank zij het in de ogen van Janssens onrechtvaardig 
fiscaal regiem. Wanneer deze villa’s te koop worden aangeboden – wat minder vaak gebeurt – blij-
ven ze dan ook lang(er) leegstaan.  
 
Ook Verwilghen (Century 21) – die het heeft over villa’s met fenomenaal grote oppervlakten – T. 
Schoeters (Keerberben) en H. Nelde (Gent, Mariakerke) bevestigen dat zeer grote villa’s moei-
lijk(er) verkopen. Verwilghen van Century 21stelt dat het boven de € 350.000 moeilijker wordt om 
te verkopen. “Ook verkopers moeten hun prijzen aanpassen aan wat de koper kan betalen. En het 
probleem stelt zich vooral in duurdere segmenten. Wij hebben woningen die 4 jaar geleden voor 
€ 500.000 à € 550.000 werden verkocht die nu voor € 450.000 verkocht worden.” Ph. Lambert  
(Ceusters) wijst er op dat heel wat van die ‘puissant’ grote villa’s op de markt kwamen omdat ver-
liezen op de beurs dienden gecompenseerd te worden. 
 
Coenen (Group ING) – van wie een op drie klanten een (patrimonium)vennootschap is – plaatst de 
marktpositie van grote villa’s tegenover de kostprijs van een nieuwbouwwoning. Coenen: “Be-
staande woningen van 20 tot 30 jaar oud, tot € 250.000, zijn goed verkoopbaar. Koopt men een 
bouwgrond dan zit men ook al snel aan een fiks bedrag en er moet nog gebouwd worden. Tot 
€ 250.000 is koop een concurrentie voor bouw. Eens erboven verandert mijn inziens het beeld. Als 
men zoveel geld – € 300.000 à € 400.000 – voor een woning over heeft, dan kan men voor die prijs 
ook een bungalow bouwen. Het bizarre is dat per m² die gebouwde woningen vaak goedkoper zijn 
dan die gekochte van € 250.000. Grotere woningen op grotere percelen verkopen inderdaad moei-
lijker. Niet iedereen wil nog op grote percelen wonen. Maar vooral: vanaf een bepaalde prijs komt 
bouwen langszij, wordt bouwen een alternatief. En dan wordt de afweging gemaakt. Renoveren 
kost ook geld, maar als men bouwt heeft men iets nieuws en naar eigen smaak.” 
 
In Keerbergen gaat volgens T. Schoeters (Vastgoed Schoeters) de verkoop goed voor de villa’s tot 
€ 700.000. “Al zijn er voor de prijzen daarboven ook klanten. De verkopers van die panden moeten 
alleen wat langer wachten. Er zijn niet veel van dergelijke huizen, maar er zijn niet veel kopers. 
Het zijn voor de woningen voor de middenklassen die zeer goed verkopen.” 
 
 
de ene koper is de andere niet 
 
De tweede afwijking van het gemiddelde patroon van ‘vestigers’ (jongere koppels met kinderen) 
volgt uit een analyse van de cases en heeft te maken met hun specifieke ligging. Dit betreft vooral 
Essen, Tervuren en Keerbergen. 
 
In Essen blijkt het cliënteel van Tielen (Debacko) voor driekwart uit Nederlanders  te bestaan. Re-
cent Nederlandse inwijkelingen blijven meer dan voorheen gepensioneerden zijn. Ze komen naar 
hier omdat ze een huis met een tuin willen. De prijskwaliteit is er in vergelijking met net over de 
grens een pak voordeliger. Voor deze oudere mensen is de tuin een meerwaarde: “ze kunnen dit nu 
eigenlijk gaan doen”. Tielen benadrukt dat we nu te maken hebben met een derde generatie van 
Nederlandse inwijkingen. De eerste generatie gaat terug tot in de jaren 1970 en betrof huishoudens 
die de grens over wipten omwille van de woonkwaliteit (een ruimer aanbod aan grote alleenstaande 
woningen; groter aanbod aan kavels voor zelfbouw); in een latere fase werd dit gecombineerd met 
een pakket aan fiscale voordelen (waardoor de prijzen zeer sterk gingen stijgen) en recent zien ze in 

                                                                  
43 Vanden Waeyenbergh (Tervuren) vermeldt dat er in de exclusieve wijk Hoogvorst heel wat villa’s staan te 
vervallen. 

de grensstreek dus een inwijking van gepensioneerde Nederlanders. Tielen wijst er ook op dat er 
Nederlanders die hier oud zijn geworden naar Nederland terug gaan om dichter bij hun kleinkinde-
ren te zijn (wat vermoedelijk wordt versterkt doordat zich ook in Nederland stilaan een markt van 
luxewoningen aan het ontwikkelen is). 
Tielen wijst er ook op dat de Nederlanders stilaan uitzwermen. Tot voor kort gingen ze zich vooral 
vestingen op de grotere kavels van het meer residentiële Heikant (in de kern Essen), maar recent 
komen er ook meer en meer terecht in de andere kernen, waar ze zelfs sociale kavels en (voormali-
ge) sociale woningen opkopen. M. Vannassau van de Stedenbouwdienst van de gemeente Essen 
bevestigt dit. Ook zij wijst er op dat er steeds meer Nederlanders zich vestigen op de sociale verka-
velingen. Dit betreft door IGEAN ontwikkelde wijken met sociale koopwoningen op kavels van 
500 à 600 m². Dat dit niet bepaald majestueuze villa’s zijn waarmee de inwijkende Nederlanders 
doorgaans worden geassocieerd, blijkt geen probleem. Spottend: “In Nederland woont een direc-
teur in een dergelijke woning. Dus…”. 
Imbornone (SIM) vermeldt dat de Nederlanders ook in Maasmechelen een druk op de woningmarkt 
zetten. Daar hij zich met zijn kantoor niet richt op de hogere prijsklassen – villa’s van meer dan 
€ 250.000 – , behoren zij niet tot zijn klanten. Maar hij ontkent niet dat er in de villawijk de laatste 
tijd (2000-2003) heel veel verkopen geweest van Nederlanders die aan andere Nederlanders verko-
pen. “Ze hebben er een mooie cent verdiend.”  
 
Ook in Tervuren heeft de afwijking van het gemiddelde patroon te maken met buitenlandse migra-
tie. Britten domineren het beeld. Van den Wayenbergh (Immo VDW, Tervuren) verbindt dit met 
aanwezigheid van een exclusieve Britse school in Tervuren. Van den Wayenbergh: “Driekwart van 
ons cliënteel is Brits. Ze huren tot boven de € 2.500 per maand. Er zijn geen Belgen die dat beta-
len. Het zijn bijna altijd Britten die zulke woningen huren. Soms krijgen we eens Duitsers omdat de 
Duitse school in buurgemeente Kraainem is gevestigd. Heel af en toe krijgen we Belgen, doorgaans 
Franstaligen, als klanten over de vloer. De laatste tijd stellen we vast dat meer en meer Britten ko-
pen, ook al blijven ze maar twee jaar. Ze betalen gigantische bedragen: 1 miljoen € is geen uitzon-
dering. Vanaf € 750.000: het verkoopt, er is publiek voor. 
Als we een verschuiving zien de afgelopen jaren is het inderdaad dat al die buitenlanders die vroe-
ger huurden nu kopen. En verkopen terug als ze vertrekken. En ze halen het er blijkbaar uit. Vaak 
hebben ze hun woning in het thuisland verkocht en ze brengen dat kapitaal dus mee. Engelsen – 
zeker zij die uit Londen komen – lachen met onze vastgoedprijzen. Plus er is het effect van het 
pond. Wat ook merkwaardig is, is dat bij ons de verkoop goed gaat, terwijl de bank klaagt omdat er 
zo weinig geleend wordt.” 
 
Een laatste afwijking betreft de regio Keerbergen. Daar zijn de klanten doorgaans Belgen, door-
gaans afkomstig uit de brede omgeving; koppels met kinderen, maar met een iets oudere leeftijd. 
Daar waar anderen het hebben over 20-ers en 30-ers, heeft T. Schoeters (Schoeters Vastgoed) het 
over 40-ers en 50-ers. Ze hebben in zijn bewoordingen “goed geboerd en willen dat tonen”. Schoe-
ters is de enige respondent die spontaan het woord ‘status’ met de aankoop verbindt. Hij wijst er 
trouwens ook op dat de Franstaligen die ooit in de streek zijn komen wonen, allen opnieuw ver-
trokken zijn omdat ze van geen ‘faciliteiten’ konden genieten. Stedenbouwkundig ambtenaar D. 
Van Hoof van de gemeente Keerbergen bevestigt dit en voegt er aan toe dat er toch ook Nederlan-
ders naar de woonparken in Keerbergen komen (zie ook Peeters, ERA). Blijkbaar wilt in zijn ogen 
een bepaalde categorie mensen (“vennootschappen, dokters en voetballers”) in Keerbergen wonen. 
Ze betalen er ‘puissant’ hoge prijzen voor gronden en woningen. Hij noemt prijzen tot 2 miljoen € 
voor een perceel grond en heeft een voorbeeld van een villa die momenteel te koop staat voor 3,75 
miljoen €. Van Hoof wijst er op dat Keerbergen een van de weinige gemeenten is waar de vierkante 
meterprijs van grote percelen hoger is dan van kleiner percelen. 
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GROTE WONINGEN – GROTE TUIN 
 
Een insteek van deze studie is dat heel wat mensen, eens de kinderen het huis uit zijn, in veel te 
grote huizen met veel te grote tuinen wonen. In de ogen van Philippe Janssens (Stadim) is het 
noodzakelijk om de appreciatie van tuin en woning los te koppelen. 
 
 
 
te grote woning 
 
Janssens (Stadim) wijst er op dat we op een andere manier naar het aantal vierkante meters woning 
moeten kijken. En hij wordt bijgetreden door de meeste andere respondenten, wanneer hij stelt dat 
grote woningen nog steeds zeer gewenst zijn. Dit heeft te maken met het gewijzigde activiteitenpa-
troon van een doorsnee huishouden. Het aantal uren dat nog wordt gewerkt, is ongeveer 38 uren, 
waardoor het aantal uren dat men thuis doorbrengt, toegenomen is. Bovendien wordt ook meer en 
meer thuis gewerkt. Als gevolg daarvan gebeurt de invulling van een huis op een andere manier: er 
is één of zelfs meerdere bureaus nodig; er zijn hobbyruimten, enz. Daarbovenop is de relatie met de 
kinderen gewijzigd. Ze wonen vaak verder af en als ze komen, blijven ze vaker logeren, met part-
ner en soms kinderen. Dit heeft tot gevolg dat als er geen financiële noodzaak is om het grote huis 
weg te doen, dit niet zal gebeuren. En dit geldt eigenlijk ook na echtscheiding. De kinderen gaan 
vaak van de ene partner naar de andere. Daar is ruimte voor nodig. Na een scheiding is er niet lan-
ger een grote woning nodig, maar twee grote appartementen. 
 
Ook andere respondenten, en vooral Nelde (Gent-Mariakerke), wijzen er op dat grote, goed ge-
bouwde woningen duurzaam zijn; ze zijn immers gemakkelijker aanpasbaar aan wijzigende om-
standigheden. Zowel Janssens als Lambert (Ceusters) verwijzen ter zake naar de herenhuizen in de 
stad: deze voldoen vandaag aan de ruimtebehoeften van kleinere gezinnen. Dezelfde aanpasbaar-
heid geldt voor de betere villa’s. Verwilghen (Century 21) wijst er dan ook op dat heel wat mensen 
blijven als de gezondheid en de toestand het toelaat. En als de financiële middelen om bijvoorbeeld 
die tuin te onderhouden aanwezig zijn (zie reeds elders). 
 
 
 
te grote tuin 
 
Er blijkt een vrij grote consensus onder de respondenten te zijn over de stelling dat de grootte van 
de tuin een probleem vormt. Het onderhoud weegt zwaar en kan een reden zijn om de woning te 
verlaten. Dit heeft twee dimensies. Doet men het zelf, dan vergt dit tijd en goesting – en die is er 
blijkbaar minder. Drukke tweeverdieners willen dan ook geen grote tuin meer. Onderhoudt men de 
tuin niet zelf, dan is er de kost om het te laten doen. En niet iedereen heeft dat er voor over. 
 
Toch stellen een aantal respondenten de vraag: wat is een grote tuin? Als we het over verkavelin-
gen van de jaren 1960-1970 hebben, betreft dit doorgaans 6 à 8 are. “Is dat een grote tuin?”, vragen 
ze zich af. Eigenlijk is de tuin pas groot als men daarboven gaat. Verwilghen (Century 21) stelt dat 
men in deze discussie doorgaans de ‘wens van een grote tuin’ verwart met de ‘betaalbaarheid’. Ve-
len willen nog steeds een behoorlijke grote tuin, maar kunnen deze, als gevolg van de gestegen 

grondprijzen niet meer betalen. De stijging van de grondprijzen heeft m.a.w. geleid tot een ander 
product, nl. kleinere kavels inclusief (half)open bebouwingen op 4 are. 
 
Nelde (Gent-Mariakerke) ‘verdenkt’ er de verkavelaars-bouwers van de vraag naar kleinere perce-
len gecreëerd te hebben. Ze verdienen er dan meer aan44. Hij wijst er – net als Lambert (Ceusters) – 
op dat er voldoende mogelijkheden zijn om met een grote tuin om te gaan. Men kan een tuinman 
betalen, een onderhoudsvriendelijke tuin aanleggen of grote stukken verharden. Nelde: “Natuurlijk 
zullen verkavelaars-bouwers voorstellen om een stuk grond in kleinere stukjes te verdelen. Maar 
maak je geen illusies: er is voldoende vraag voor een grote tuin. De huizen en villa’s zullen niet 
leeg staan omwille van de grote tuin. Natuurlijk zijn de Sint-Martens-Latems en Keerbergens uit-
zonderingen, maar in Mariakerke? Een perceel is er rond de 800 m²; Bostoen verkoopt nu rond de 
400 m². En als het groter is, is omdat het van stedenbouw niet kleiner getrokken mag worden.” 
 
 
 
VERDICHTEN EN HERVERKAVELEN 
 
Wordt gevraagd naar de potenties om op de bestaande verkavelingen te verdichten door bijvoor-
beeld te herverkavelen, het vervangen van een aantal woningen na sloop door appartementen, of 
het opsplitsen van woningen in meerdere entiteiten, dan moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de economische realiteit en de weerbarstige werkelijkheid. 
 
 
 
economische realiteit 
 
Vanuit een economisch perspectief lijkt er ruimte voor verdichting, hetzij door middel van opsplit-
sing/ombouwen van woningen (tot tweewoonsten of appartementen) hetzij door middel van sloop 
en vervangingsbouw in hogere dichtheden. Ook wordt nu al vastgesteld dat grotere kavels opge-
splitst worden. Meerdere respondenten kennen er voorbeelden van. Ze wijzen er dan wel op dat dit 
zelden in ‘klassieke verkavelingen’ gebeurt (omdat stedenbouwkundige voorschriften dit niet toela-
ten). Ze willen daarmee vooral aangeven dat er een potentiële markt is. 
 
Tielen (Debacko, Essen) wijst er op dat niet alleen de grondprijs in het spel is. Er is in zijn ogen 
een markt omwille van het samenspel ‘prijs-grond’. Tielen: “Van die grotere stukken raakt men 
niet meer van af. Plus als er meer kavels op datzelfde ‘grondje’ kunnen, worden de winstmarges 
groter. En het is niet meer zoals bij mijn voorgangers. Die kochten een stuk grond voor € 75 en 
verkochten het voor € 500. Nu moeten we al aankopen aan € 600, de straat moet worden gelegd en 
allerlei reglementeringen maken de investeringen duur. De prijzen moeten voor ons dus zo hoog 
zijn, of het is niet rendabel”. Ook Tielen ziet na verloop van tijd villa’s afgebroken worden en ver-
vangen door meerdere loten of appartementen. Tielen: “Maar … het zal kleinschalig zijn. Het zal 
niet onmiddellijk de gemiddelde prijzen van gronden en woningen drukken. Maar men gaat wel 
meerdere mensen kunnen helpen. Een ‘stukske’ van 300 m² aan € 300 is € 90.000. Er zijn vandaag 
jonge mensen die € 90.000 kunnen betalen. Met hulp van ouders en schoonouders en ze zijn ver-
trokken om te bouwen. Men gaat daarmee heel veel jonge mensen kunnen helpen. En voor die 
‘stukskes’ komen de Nederlanders niet. Daarvoor kunnen ze ginder blijven.” 

                                                                  
44 Zie bijvoorbeeld T. De Smul van Villabouw Bostoen (Gent) die dit beaamt. In: De Decker, P. (2006), op. 
cit. 
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Ook Philippe Janssens ziet – mits alle voorwaarden voldaan zijn – ruimte voor verdichten en her-
verkavelen. Dit heeft te maken met de verminderde wil om de tuinen te onderhouden, maar meer 
nog met de stijgende waarde van de grond. ‘Vroeger’ was het aandeel van de grondprijs in een 
nieuwbouw een kwart; het gebouw zelf stond voor drievierden. Nu is de verhouding 50-50. Dit be-
tekent dat het aandeel ‘constructie’ minder belangrijk wordt (‘marginaal’ in de woorden van Jans-
sens). De constructiekosten hebben qua prijsevolutie de inflatie gevolgd; al de rest van de prijsstij-
ging is opgeslokt door de gestegen grondprijs, waardoor de rol van grondprijs dus zeer belangrijk 
wordt en de verhouding waarde ‘grond’-‘constructie’ anders komt te liggen. Als men nu een groot 
stuk grond heeft wordt de absolute prijs – ‘wat je moet betalen’ - voor een stuk afgeremd door de 
grootte van de grond. Als men dat in percelen kan trekken, kan verkavelen m.a.w., zal de opbrengst 
groter zijn45. Dus er ontstaan stilaan vanuit economisch oogpunt een conditie waarin herverkave-
ling – desnoods na sloop van de oudere, te duur om te onderhouden woning – een optie wordt. Of, 
dat een gesloopte woning vervangen wordt door een klein appartementsgebouw (zie ook Lambert, 
Ceusters; Coenen, Group ING; Verwilghen, Century 21; Vandaele, Habitat; Schoeters, Vastgoed 
Schoeters). Janssens wijst er in één beweging op, dat als dit gebeurt, dit de stad concurrentie aan 
zal doen. Want wat gebeurt er nu, vraagt hij af. Men ziet mensen als jong gezin wel in de stad be-
ginnen, maar van zodra er kinderen zijn, zijn ze weg. De intensere bebouwing van de steden met 
appartementen is in zijn ogen een foute opvatting over stedenbouw. Hij zet het plan Crépain “met 
blokjes appartementen die meer openbaar groen en pleinen vragen” voor Nieuw Zuid af tegen de 
klassieke stadsbebouwing met percelen van 120-130 m². In laatstgenoemde typologie krijgt men 
gezinnen met kinderen, in eerstgenoemde is dat veel moeilijker. 
 
Lambert (Ceusters) wijst er op dat er inderdaad een markt is voor verdichting. Het gebeurt trou-
wens al en hij verwijst naar een voorbeeld in Hasselt. Lambert: “De woning stond midden op groot 
perceel (1.500 m²). De eigenaars hebben de woning verkocht aan een ontwikkelaar. Die heeft ver-
kavelingwijzing aangevraagd om er 20 appartementen op te zetten. Hij heeft toelating gekregen en 
de oorspronkelijke eigenaar heeft als betaling twee appartementen gekregen”. Lambert wijst er wel 
op dat sloop en vervanging niet rendabel zijn als de oude woning door een nieuwe wordt vervan-
gen. Wel als er meerdere woningen op kunnen, pas dan kan men dat er uit halen. 
 
De redenering van Nelde (Gent-Mariakerke) gaat in dezelfde richting. Nelde: “Neem een villa van 
de jaren 1960. Als men die renoveert om die op de normen van vandaag te brengen, gaat dat 
schandalig veel geld kosten. Dus vanuit economisch oogpunt is er een motief om te slopen en te 
vervangen, of om op te splitsen. Ik ben eerder voor opsplitsen, van één twee maken. Als men toch 
verbouwt, zal het uitbreken van een paar muren het verschil niet maken. Als makelaar zeg ik: men 
krijgt uiteindelijk twee woningen en dus een grotere waarde. Men kan de verdeling zo maken dat 
die kleine eenheid kan verkocht worden. […] Mocht de overheid dit initiëren dan hoop ik dat men 
rekening houdt met de mogelijke excessen, dat men niet alles toe laat. Vele villa’s zijn indertijd 
geconcipieerd met dikke muren en met hogere plafonds e.d. Vergelijk dat met wat ze vandaag bou-
wen. Ik vind dat je dat op een of andere manier moet behouden. Men kan daar zomaar geen appar-
tementsgebouw van maken. Maar van een te grote villa een tweewoonst maken, dat moet kunnen. Ik 
denk dat men zelden iemand zal vinden die als hij in een huis woont, de helft zal afstaan. Er zal een 
verkoop moeten tussen zitten en dan zal iemand anders dan de oorspronkelijke bewoner het doen. 
Als het gebeurt, zal het met de generatiewissel gepaard gaan.” 
 

                                                                  
45 Zie reeds De Decker (2006): op. cit. 

Nelde twijfelt er ook niet aan dat de bouwsector op de trein van de herverkaveling en opsplitsen 
van villa’s zal springen. Nelde: “Je hebt promotoren die zich specialiseren in renovatie. Het zullen 
deze zijn en ik zie het zeker gebeuren. Er is een vraag. Omdat die villa’s te groot zijn. En het biedt 
mogelijkheden. In België staan we achter inzake bijvoorbeeld energieverbruik in woningen. Men 
daar heel duurzame woningen van maken. Isoleer ze volgens de normen van binnen twee jaar en 
zet er de zonnepanelen op die er al zouden moeten opstaan e.d. Doe dit bij opsplitsing en je hebt 
een kwalitatieve meerwaarde. Als je toch renoveert, doe het zo en dan haal je daar een meerwaarde 
uit. Het moe dan meer zijn dan de woning up-to-date te zetten. En het is niet eens vooruitstrevend, 
want we staan achter in België.  Het energieverbruik in woningen is hier rampzalig.”  
 
Imbornone (SIM, Maasmechelen) voegt er een lokale dimensie aan toe. Hij ziet de ‘spontane’ ver-
dichting alleen gebeuren in dure markten. Omdat in dure markten meer mogelijk is. Het is in zijn 
ogen ook een puur economische redenering, geen menselijke. 
 
 
 
praktische bezwaren 
 
Vanuit een puur economische logica is verdichting in de ogen van de respondenten een optie. Maar 
ze wijzen tevens op een aantal praktische bezwaren. Ze hebben te maken met de (onwil) van de 
bewoners, de ecologische kwaliteit van de verkaveling, de geschiktheid van de verkaveling en het 
beleid. 
 

1. Om te kunnen verdichten dienen de andere bewoners (mede-eigenaars) akkoord te gaan. 
Hoe men het ook draait of keert, een hogere dichtheid betekent op dezelfde oppervlakte 
minder groen en meer auto’s, dus meer (potentiële) overlast. Dit tast in de ogen van ver-
schillende respondenten de woonkwaliteit aan, waar suburbanisanten naar op zoek zijn. 
Bovendien hebben de gebruikers gekozen voor een residentiële omgeving. Er mag aange-
nomen worden dat ze zich niet goedschiks/kwaadschiks bij transformaties neer zullen leg-
gen. Lambert (Ceusters) wijst er op dat een herverkaveling aanvragen niet zo makkelijk is. 
Lambert: “Het gaat immers verder dan de reglementen en procedure. De mensen die er nu 
wonen, op ongeveer 1.000 m², zijn daar gaan wonen omwille van de open of halfopen be-
bouwing. Om daar op een aanvaardbare manier appartementen tussen te zetten is niet zo 
eenvoudig. Mensen aanvaarden dat niet zomaar. Maar toegegeven, het gebeurt al. Men 
kan de reactie van de buren vermijden door de wijze van bouwen”.  
Ook Peeters (ERA) wijst op de procedure: alle mede-eigenaars moeten geraadpleegd wor-
den en akkoord gaan. Dit is niet simpel. Peeters is er niet zeker van dat er een markt bestaat 
voor woningen die na herkaveling tot stand komen. Peeters: “Ik denk dat iemand die lande-
lijk wil wonen, dit niet kwijt wil. De meeste hebben het druk; ze gaan met twee gaan wer-
ken, ’s morgens vroeg op, de kinderen naar de crèche. Drukke werkdag. Files. Die komen 
bekaf thuis. Die willen ’s avonds thuis komen en de deur achter zich toetrekken en gerust 
gelaten worden.” 
Coenen (Group ING) gelooft evenmin dat de eigenaars van die villa’s akkoord zullen gaan 
om te verdichten. Coenen: “De perceptie is dat hun woningen bij de omgeving behoren. Ik 
denk niet dat die 4 of 5 appartementen naast hun eigen villa zullen dulden. Ze willen het 
exclusieve hebben.” Ook voor verdichting op minder exclusieve verkavelingen is Coenen 
sceptisch: “Het hangt af van de omgeving; er moet ruimte voor zijn. Hier en daar een klein 
project, dat kan. Is nu in feite al zo. Maar in Sint-Martens-Latem of Keerbergen. Iemand 
die in die prijsklasse zit, gaat op zijn eigen wonen”. Hetzelfde geldt voor Tervuren. Vanden 
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Waeyenbergh (Immo VDW): “Ik heb de indruk dat in de geselecteerde wijk de mensen vrij 
traditioneel zijn ingesteld. En er staan nog heel veel charmewoningen, cottagestijl. Ik denk 
dat veel mensen hier nog liever die charmewoningen laten staan dan dat we ze vervangen 
door nieuwbouwwoningen. Maar, vanuit het oogpunt van optimaal rendement valt de re-
denering pro verdichting te begrijpen. Ik denk dat dat in deze wijk zeer moeilijk zal zijn. Ze 
gaan het uit eigen beweging niet doen. Vooral de oudere woningen van de jaren 1920. En 
stedenbouw hier zal ook moeilijk doen. Ze doen al lastig als je vraagt om een dak op te ho-
gen.” 
Volgens T. Schoeters (Keerbergen) zullen de kopers er geen problemen mee hebben. Wel 
de oorspronkelijke bewoners. “De buur krijgt natuurlijk plots meer volk naast hem. Maar 
er is wel vraag naar, om het te doen. Maar het is inderdaad zo dat men te weinig beseft 
wat er gaat gebeuren mocht die trend zich doorzetten. Want met verdichten gaat het groen 
ook weg natuurlijk. Er is toch wel spanningsveld tussen de economische logica en de eco-
logische. Ik krijg hier voortdurend mensen over de vloer met vragen voor een luxeappar-
tementen of een appartement in een villa. En eigenlijk kan dat wel: vier appartementen op 
30 are. Ik vind zelfs dat er op die verkavelingen ruimte is voor kleine bedrijfjes, internetbe-
drijven, advocatenkantoren. Maar de buren zullen daar problemen over maken. Want dat 
doet de waarde van uw huis misschien dalen. Misschien kan de buur voor zijn geschat ver-
lies door de aanvragen worden vergoed (door de aanvrager). Je kan het zo oplossen. Je 
creëert immers een economische meer- en minwaarde. Deel van het ‘meer’ kan de ‘min’ 
compenseren. Veel kan op die manier, of via onderhandelingen geregeld worden.” 
Vandaele (Habitat, Wevelgem) wijst er op dat men toch goed moet beseffen dat de omge-
ving belangrijk is. “Mensen die een villa kopen of bouwen kijken daar naar. Een villa op 
een alleenstaande kavel in een zone met allemaal rijwoningen verkoopt minder goed, dan 
iets gelijkaardigs tussen andere villa’s. Het zou misschien wel meer mensen op een opper-
vlakte doen wonen, maar of de mensen dat gaan willen, is niet zeker.” 

 
2. Er wordt op gewezen dat de ecologische kwaliteit van vooral de woonparken niet onder-

schat mag worden. Ze is in elk geval groter dan bij hogere dichtheden. T Schoeters (Keer-
bergen) ziet het beeld van de Vlaamse Kust al voor zich opdoemen. Schoeters: “Toen men 
ooit het eerste appartementsbouw heeft vergund, kon men zich niet voorstellen wat het 
eindbeeld zou worden. Wanneer in een groene verkaveling een kavel verdicht wordt, is de 
impact gering; maar als dit normaal wordt, is meteen ook het groen weg.” 

 
3. Het kwam reeds eerder tussen de regels door aan bod, maar er wordt op gewezen dat niet 

alle verkavelingen geschikt zijn om te verdichten omdat de dichtheid vaak al behoorlijk 
groot is. Niet alle verkavelingen bestaan uit grote kavels met grote woningen. Verwilghen 
(Century 21) verwijst naar de bel étages. De woningen staan op kleine percelen. Het is niet 
evident om dat aan te passen voor bijvoorbeeld ouderen. Dat was en is een typologie om 
mensen op een klein stukje grond toch eigenaar te kunnen laten worden. En in combinatie 
met de gebouwen er rond (vaak ook bel étages) lijkt me verdichten daar niet evident. Ver-
wilghen denkt ook dat het gemakkelijker zal zijn om de mensen naar een aangepaste wo-
ning te doen verhuizen dan ze te laten verdichten op een kavel. Verwilghen: “De mensen 
moeten daar klaar voor zijn. Ik vrees dat dit niet zo is. Woning omvormen, tuinen omvor-
men, het lijkt me niet evident.” 
Eenzelfde verhaal bij Lambert (Ceusters): “Een woning op den buiten is moeilijker op te 
splitsen dan een oud herenhuis. Laatstgenoemden hebben vaak een grote inkomhal en de 
delen zijn perfect afsluitbaar. De verkavelingswoningen die nu 30 jaar oud zijn, zijn moei-
lijker op te splitsen. Ze zijn als gezinswoning geconcipieerd, met naast een masterbedroom, 

een badkamer en één of twee kleine slaapkamers. Je maakt daar zomaar geen twee of meer 
woningen van. Is het dan voor een oudere dame of heer de moeite om zijn woning zodanig 
te verbouwen om een deel te verhuren? Niet veel mensen willen vreemde mensen in huis.” 
Verwilghen (Century 21) maakt de link met de kwaliteit van de in de jaren 1960 gebouwde 
woningen. “De staat van deze woningen is zo goed dat de verkoopprijzen eigenlijk te hoog 
zijn om ze af te breken en om er een nieuwe woning op te zetten.” Dit is in zijn ogen niet 
haalbaar omdat je dan tot ‘exclusieve’ grondprijzen komt. Hij ziet verdichtingformules 
eerder geschikt voor woningen die tijdens het Interbellum gebouwd zijn. Maar we moeten 
er ons dan bewust van zijn dat de tuin dan niet meer dan een restruimte is. In de ogen van 
Nelde (Gent-Mariakerke) moet de opsplitsing van woningen woning per woning bekeken 
worden. Hij herinnert er ons aan dat wat in de jaren 1960 gebouwd is, bouwtechnisch goed 
is voor drie generaties (muren, funderingen) en daarom op te splitsen. Nelde is niet bang 
dat men op 1.000 m² verdicht, maar dat men al op 400 m² met 2 of 3 woningen gaat ‘opti-
maliseren’. Nelde: “In feite maakt men dan appartementen. Die villa’s van de jaren 1960 
hadden een grote oppervlakte per persoon. Dit is intussen sterk gedaald. Als men er dan 
nog eens 2 of 3 opzet, is het nog minder en dat met een mindere bouwtechnische capaciteit, 
ik vind dat geen goede ontwikkeling. […] Ik heb het er – ook vanuit mijn opvoeding beke-
ken – moeilijk mee om iets dat structureel goed gebouwd met de grond gelijk te maken. 
Men bouwt iets voor drie generaties, en men gaat het al na een generatie afbreken? Wat ga 
je dan doen met woningen die voor anderhalve generaties gebouwd zijn? Men gaat die 
woning met dure onderkeldering en zolder laten verdwijnen voor een appartementsge-
bouw? Want wat er gaat komen zal een appartementsgebouw zijn. Ik zie meer in het op-
splitsen van die grote villa’s in twee huizen i.p.v. het bouwen van appartementen. Verdich-
ten lijkt mij een optie op nog niet bebouwde percelen”. 
Vandaele (Habitat, Wevelgem) wijst er ons op dat we ons niet mogen blindstaren op de 
verdichtingpotentie van alle verkavelingen. Vandaele: “Wat wel kan is dat een groot stuk 
grond herverkaveld wordt. Maar dan moet het al een heel groot stuk zijn. De meeste loten 
zijn zo niet. Villa’s op 2.000 m² zijn echt uitzonderingen.” Idem dito bij Imbornone (SIM, 
Maasmechelen), die zich – een inplantingplan tekenend – afvraagt hoe men wijken met 
halfopen bebouwing, met drie vrije meters naast het huis gaat verdichten. 

 
4. Er wordt door alle respondenten op gewezen dat de stedenbouwkundige voorschriften 

verdichten meestal niet toelaten. Zij die pogingen hebben ondernomen, liepen doorgaans 
een blauwtje op (bijvoorbeeld Schoeters in Keerbergen). Coenen (Group ING) vindt echter 
dat het kwalitatief kan: “Bij verdichting moet je uiteraard oppassen met de kavelgrootte en 
zo. En de woningen moeten er zich toe lenen. Maar als de vergunning het toelaat, is er al-
tijd wel een manier om dat kwalitatief te doen. Het is vooral de overheid die soepeler moet 
zijn om het toe te laten om de woningen op te delen. Van een grote villa of groot pand twee 
halfopen bebouwingen maken: dat zal goed in de markt liggen.” Coenen denkt daarbij aan 
een groot project in Hasselt langs de Luikersteenweg (Ekkelgaarden). Het is een groot pro-
ject van woningen en appartementen, gelegen op 2 kilometer van het centrum. Het vormt 
een dorp op zich en verkoopt zeer goed. 
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NIEUWE WONINGTYPES EN WOONCONCEPTEN 
 
kangoeroewoningen / driegeneratiewoningen 
 
Hoewel het een interessante oefening is, geloven de respondenten niet echt in een opmars van kan-
goeroewoningen. “Omdat men er”, zo stelt bijvoorbeeld Janssens (Stadim), “geen stabiele relaties 
heeft. Je hebt de ouderen die terugplooien op een deel van het huis en men heeft het jonge gezin dat 
er in komt. Na enkele jaren vallen die ouderen weg. En dan?” Lambert (Ceusters) ziet dit vooral in 
de stad gebeuren waar herenhuizen die over voldoende oppervlakte per plateau beschikken per ver-
dieping worden opgesplitst. Maar hij ziet dat niet gebeuren op verkavelingen. Het is vaak ook 
moeilijk tot onmogelijk door de structuur van de woning. 
 
Nelde (Gent-Mariakerke) wijst er op dat kangoeroewonen in bijvoorbeeld Duitsland heel populair 
is. Nelde: “Je hebt daar vaak een huis en daar is een appartement aan. Bijvoorbeeld grootmoeder 
heeft dan wel zelfde keuken en badkamer, maar met een eigen ruimte. Hier bestaat dat niet. Kan 
men zich dat hier voorstellen, een villa met daaraan een studio?”.  
 
Schoeters (Keerbergen) en Imbornone (Maasmechelen) melden dat ze – zonder dat de aantallen 
moeten worden overdreven – regelmatig geconfronteerd worden met een vraag tot inrichting van 
een kangoeroewoning. In de ogen van Schoeters past het wel bij de opsplitsing van villa’s. Volgens 
Imbornone wordt de vraag doorgaans door een van de kinderen gesteld. Ze willen bij hun moeder 
of vader gaan wonen die niet goed te been is, maar ze willen wel een aparte ruimte. “Ze willen dan 
bijvoorbeeld de garage wat groter maken en een aparte ingang. Maar ik ken geen realisaties. Dit 
heeft met allerlei redenen te maken. Prijs, niet mogen van stedenbouw, en met je schoonmoeder 
samenwonen is ook geen evidentie.” 
 
 
 
gated communities 
 
In de ogen van Ph. Janssens zijn ‘gated communities’ of hekwerkwijken gewoon een herdefiniëring 
van een appartement, nl een appartement dat plat ligt en waar alleen zij met een sleutel binnen kun-
nen. In zijn ogen is er alleen een behoefte of nood aan in een homogeen slechte omgeving. Derge-
lijke wijken maakt het wel mogelijk om een aantal klussen te organiseren. Janssens: “Een zwem-
bad; een stukje golfbaan. Men kan een aantal diensten ontwikkelen. De vraag is echter of men die 
extra’s kan blijven geven. Dat is het probleem van de vakantiewoningen Ten Bel: je koopt, maar er 
blijft een lopende rekening voor onderhoud e.d., o.a. van ogenschijnlijk collectieve ruimte. Er is 
geen goedkopere formule dan bouwen langs een straat die door de gemeente wordt onderhouden”. 
Janssens ziet er slechts een beperkte markt voor. Ook Verwilghen (Century 21) denkt dat het een 
randfenomeen zal blijven en Peeters (ERA) zegt dat het enkel een markt voor een kleine elite is.  
 
Lambert (Ceuters) ziet er wel een markt voor. Lambert: “Er moet hoe dan ook iets gebeuren voor 
de oudere populatie. Die wordt bovendien altijd maar groter en groter. En hekwerkwijk kan één 
van de alternatieven zijn. De mensen zoeken veiligheid. Kijk maar naar vele ontwikkelingen in de 
stad; er worden hekken gezet. Mensen die naar de stad komen, komen maar omdat die ‘poort’ daar 
is. Heeft ook te maken met veroudering; ze hebben schrik. Ze komen alleen te staan. Er zijn in de 
rand ook ontwikkelingen waar er effectief een portier zit. Je kunt er ook niet naast dat meer en 
meer privé-firma’s worden ingezet voor beveiliging. Ook al zegt men van niet, maar het Militair 
Hospitaal kan perfect afgesloten worden”. 

 
Coenen (Group ING) en Imbornone (SIM) er op dat de ‘gated community’ Bokrijkpark, gelegen 
tussen Hasselt en Genk, aanslaat. Coenen: “Het is dan wel een kazerneblok, heel strak gebouwd. 
De appartementen zijn mooi, het is mooi en rustig gelegen. Maar de bewoners moeten nog altijd de 
auto nemen om naar de stad te gaan. Het is interessant als men niet alle dagen in de stad moet 
zijn.” 
 
 
 
zorg 
 
Een insteek voor dit onderzoek betreft het fenomeen van het ouder worden in grote woningen op 
soms afgelegen verkavelingen. Ph. Janssens (Stadim) vindt dat we verhuis moeten stimuleren. 
Janssens: “We moeten de kosten van de veroudering niet weer op de gemeenschap afwimpelen. We 
hebben al zwaar overdreven met die verkavelingen. De infrastructuren zijn er zwaar gesubsidieerd. 
En nu de zorg naar de mensen op die verkavelingen brengen? Je moet toch wel naar de efficiëntie 
van uw zorg kijken. Er zijn soorten zorg, we zullen die moeten combineren, ook ruimtelijk. De kost-
prijs van de geneeskunde/zorg – nu reeds ongeveer 10% van BNP – zal ‘ons’ dwingen om de men-
sen naar (ver)zorg(ings)centra te doen verhuizen. Omdat alternatieven niet betaalbaar zijn”. Maar 
Verwilghen (Century 21) ziet niet echt een probleem: “Sommigen verkavelingen liggen dicht bij 
centrum, anderen ‘op den bled’. Ik zie voor deze die echt op den buiten liggen geen probleem om-
dat die mensen veel vlugger hun panden verlaten. En er zijn stilaan toch projecten die daar op in-
spelen46. Ik denk bijvoorbeeld aan Beveren waar appartementen voor senioren worden gebouwd, 
waar de verpleegkunde ter plaatse is. Men koopt er één geheel. Ik ken er zo heel wat en dit zal de 
toekomst zijn.” 
 
Lambert (Ceusters) vindt dat het nog moeilijk in te schatten omdat veel verkavelingbewoners nog 
niet oud genoeg zijn om echt hulpbehoevend te zijn. Lambert: “Mensen willen zo lang mogelijk 
thuis blijven. En er worden diensten aangeboden die dat ondersteunen (thuisbezorging door Del-
haize bijvoorbeeld; postorderbedrijven). En de markt zal nog producten ontwikkelen, dat wordt een 
markt, hé. En je moet een kat een kat noemen, de mensen die in het Antwerpse op een verkaveling 
wonen beschikken over financiële middelen. Die kunnen iemand laten komen om een halve dag, een 
dag te laten kuisen. En later: kinderen of – beter nog – kleinkinderen gaan in het huis van 
(groot)ouders trekken.” 
Coenen: “Ik denk dat velen zolang mogelijk zullen blijven wonen, ook ‘in den bled’. Maar tegelij-
kertijd hoor ik van collega-makelaars dat er serviceflats in de pijplijn zitten en dat er totaalconcep-
ten worden ontwikkeld. De serviceflat die ik in portefeuille heb, verkopen in elk geval goed. De 
markt is zich aan het voorbereiden denk ik. Maar velen zullen toch blijven wonen tot hun laatste 
dag. Hun woning – of de waarde ervan – zal naar hun kleinkinderen gaan. De eigen kinderen zijn 
misschien ook al 50 of ouder; die hebben die ouderlijke woning niet nodig; ze zijn zelf eigenaar. 
[…] Wat nu al wel een trend is, is de bouw van appartementen, kleine appartementen voor alleen-
staanden: 40-50 m², voor maximum € 500 per maand huur of in verkoop € 150.000à € 160.000. 
Zoiets kopen is een stap in de opbouw voor later. Mensen bouwen iets op voor zichzelf. We zien ook 
moeders met kinderen kopen na echtscheiding en ze houden die woning als ze nieuwe relatie aan-
gaan. Voor mocht het weer fout lopen; dan hebben ze een kapitaal Vaak huren ze eerst, sparen wat 
en met wat er (eventueel) overblijft van de verkoop van de gezinswoning kopen ze iets.” 
 

                                                                  
46 Zie eerder. 
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Imbornone (SIM, Maasmechelen) ziet geen echte voorbereidingen op de oude dag. “Men moet be-
seffen dat het gaat om generaties waar de man werkte en de vrouw niet. De vrouwen bleven 
meestal thuis en ze leven ook langer. Dus zonder de inkomsten van de man. Er is altijd het gevoel, 
van mocht er iets gebeuren dan is er nog die woning. Ik woon gratis en met € 1.000 à € 1.200 kan 
ik rondkomen. Veranderingen zijn dan snel te groot of te moeilijk. Wat ik wel zie hier –via onze 
bankactiviteiten – is een sterke toename van de thuisverpleging. Daar waar deze mensen vroeger 
alleen werkten, ziet men nu samenwerkingen ontstaan van 3 of 4 mensen. Ze vestigen zich in de 
omgeving. De cultuur van thuis wonen is hier dominant. En ze komen er dus naartoe. Want uw 
(groot)moeder in een rusthuis steken is hier ‘not done’. Als het niet meer gaat wordt het opgelost 
via inwoning. Dat zal wel veranderen met de generaties.” 
 
 

3.5.3 conclusies vanuit de analyse van de markt 

De bevraging van experts uit de vastgoedwereld had een dubbele doelstelling. In de eerste plaats 
beoogden we inzicht te verwerven in de marktpositie van deze wijken. Hoe ervaren vastgoedmake-
laars de koop en verkoop van woningen en gronden? En welke veranderingen doen zich voor in 
vergelijking met het verleden? Daarnaast was het ook de bedoeling om een inschatting te maken 
van de haalbaarheid van verdichtingstrategieën vertrekkend van het gegeven dat behoorlijk wat 
grote alleenstaande woningen met een (soms grote) tuin bewoond worden door een- of tweeper-
soonshuishoudens en dus met een grote ruimteconsumptie gepaard gaan. Ten einde dit na te gaan, 
legden we de respondenten trends voor die wijzen op een verminderende dan wel een blijvende 
populariteit van verkavelingen. We willen er nogmaals op wijzen dat dit deel van het onderzoek, 
gezien slechts 11 respondenten werden bevraagd, een exploratief karakter heeft en daarom geen 
generaliserende conclusies toe laat. Met vijf respondenten peilden we naar de globale patronen, met 
zes andere bekeken we de lokale trends. 
 
De analyse laat zich als volgt samenvatten. 
 

1. De ene gemeente is de andere niet. De bevraging van respondenten op twee niveaus leidt 
tot de conclusie dat de druk op de woningmarkt niet in gans Vlaanderen dezelfde is. Dit uit 
zich in de verkoopprijzen, die in het kerngebied van Vlaanderen behoorlijk wat hoger zijn 
dan daarbuiten (zie Figuur 49, Figuur 50 en Figuur 51). Op het globale niveau weegt de in-
vloed van Brussel als tewerkstellingscentrum zeer sterk door47. Dit leidt er toe dat de ver-
koop van woningen en bouwgronden zeer goed gaan in corridors langs de (autosnel)wegen 
en spoorwegen richting Brussel. Sommige respondenten wijzen er op dat als gevolg van de 
stijgende prijzen in dit kerngebied en het beperkte aanbod van vooral bouwgronden, prijs-
stijgingen zullen ontstaan buiten dit kerngebied. Er werd concreet verwezen naar de zone 
voorbij Leuven richting Diest. 
Dit betekent niet dat woningen in verkavelingen of gronden buiten het kerngebied slecht 
verkopen. Dit is niet geval, ook deze verkoop loopt goed, zij dat het aantal kandidaten per 
aangeboden woning of kavel lager is. 
 
De bevraging van lokale vastgoedmakelaars leert dat het globale patroon verfijnd moet 
worden. Specifieke lokale particulariteiten beïnvloeden vraag en aanbod. In Essen is er de 
instroom van reeds verschillende generaties Nederlanders die de prijzen opdrijven; in Ter-
vuren zijn het welstellende Britten die de reeds hoge prijzen nog verder de hoogte in du-
wen. In Maasmechelen zorgen de mensen van Turkse en Italiaanse origine voor een speci-
aal pigment, in die zin dat de bewoners er zo lang mogelijk in hun woning zullen blijven 
wonen.  
 
Door de keuze van respondenten wordt de nadruk gelegd op de structurerende invloed van 
Brussel en het specifieke van het lokale, het gemeentelijke. We moeten er aanvullend wel 
op wijzen dat woningmarkten doorgaans op een regionaal niveau rond een lokale tewerk-
stellingskern functioneren48. 
 

                                                                  
47 Zie hiervoor ook Vanneste e.a. (2007): op. cit. 
48 Zie daarvoor bijvoorbeeld Willaert, D. (1999): Een nieuwe ruimtelijke indeling voor de studie van interne 
migratiebewegingen, Working Paper 1999-2, Steunpunt Demografie, Vakgroep Sociaal Onderzoek, VUB, 
Brussel; Van Nuffel, N. (2004-2005): op. cit. 
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2. Het product is gewijzigd. Sinds het midden van de jaren 1980 is de verhouding nieuw-
bouw/aankoop bij eigendomsverwerving grondig gewijzigd. Het aandeel aankoop van een 
woning is sterk toegenomen. En binnen de koopsector is sinds een tiental jaren de verkoop 
van appartementen aan een opmars bezig. De respondenten wijzen er ook op dat niet alle 
types woningen even populair zijn: bel étage-woningen, woning in houtskeletbouw en pre-
fabricatiewoningen halen niet de prijzen die een gelijkaardige klassieke bakstenen villa of 
woning haalt. 

 
3. Er is een tekort aan bouwgronden. Alle respondenten wijzen er op dat verkavelen van-

daag moeilijker is geworden en dat er in het kerngebied van Vlaanderen een tekort aan 
bouwkavels is. Ze halen daarbij twee redenen aan. In de eerste plaats wijzen ze er op dat 
binnen de zonering op de bestemmingsplannen er nog weinig grote zones vrij zijn. Daar-
naast wijzen ze naar de overheid die (1) geen vergunningen aflevert en (2) haar eigen 
gronden niet ontwikkelt of laat ontwikkelen. De overheid – in de zeer brede betekenis van 
het woord want ook refererend aan sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s en kerk-
fabrieken – is in de ogen van de respondenten een grootgrondbezitter. Daarbij moeten we 
echter een kanttekening maken. Uit onderzoek blijkt immers dat noch de overheid (s.l) 
noch de professionele verkavelaars, een meerderheid van kavels en kaveloppervlakte in 
handen hebben. Deze zijn voor een overgrote meerderheid in handen van particuliere huis-
houdens49.  

 
4. Verkavelingen zijn populair. De respondenten bevestigen dat woningen in verkavelingen 

nog steeds goed in de markt liggen. Ze worden verkocht aan het type gezin waarvoor ze 
gebouwd zijn: gezinnen met kinderen die kopen wanneer ze tussen de 25 en 35 jaar zijn. 
Maar ook hier moet bijgesteld worden voor lokale differentiaties. In Essen ziet men - op 
zoek naar een woning met een tuin - recentelijk Nederlandse pensioenmigranten instromen. 
Ze richten zich daarbij niet alleen op het exclusieve gedeelte van de markt, maar ook op 
bijvoorbeeld (voormalige) sociale koopwoningen. In Keerbergen is de gemiddelde leeftijd 
van de kopers hoger. Dit heeft te maken met de zeer hoge kostprijs van de woningen. De 
woningen worden er gekocht om statusredenen. En last but not least, in Tervuren is er een 
grote omloopsnelheid van de woningen die gekocht worden door Britten (en andere buiten-
landers). Ze blijven meestal kort en verkopen hun woning dan terug aan (vaak) andere bui-
tenlanders. 

 
5. Bewoners van verkavelingen vormen geen eenheidsworst. De antwoorden op de vraag 

naar de aan gang zijnde loop van de bevolking op verkavelingen laten het toe om een type-
ring te maken. Het betreft een analytisch onderscheid waarvoor het niet mogelijk is om de 
onderlinge kwantitatieve verhoudingen in te schatten. Hun onderlinge verhouding zullen 
verschillen per wijk en bovendien zullen de onderlinge verhoudingen tussen deze catego-
rieën doorheen de tijd voortdurend wisselen.  

 

                                                                  
49 Zie bijvoorbeeld De Decker, P. (2000): Wonen in de Westhoek. Feiten, problemen, perspectieven, rapport  

in het kader van het project ‘Wonen in de Westhoek’, in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale 
voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand, Brugge; Gedas NV, Stadim  & 
P. De Decker (2001): Deelstudie intensief ruimtegebruik – Wonen in het kader van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Gent, eindrapport, Gent; Vandecaveye, N. (2005-2006): Aanbod van bouwgronden tussen theo-
rie en praktijk, scriptie Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent, Gent; zie ook De Decker (2006), op. cit. 

 

We onderscheiden ‘blijvers’, ‘vertrekkers’, ‘vooruitzienden’ en ‘zij die terugkeren’. Blij-
vers zijn huishoudens die – wat ook de bijhorende kosten en problemen kunnen zijn – zo 
lang mogelijk in hun woning willen blijven wonen. Vertrekkers zijn huishoudens die hun 
woning verlaten na een echtscheiding, omwille van de leeftijd voor een rust- of verzor-
gingstehuis of voor een appartement in het dorpscentrum, de stad, aan zee of in het buiten-
land. Dit aantal is volgens de respondenten significant. Vooruitzienden zijn diegenen die 
anticiperen op hun oude dag. Ze kopen reeds een appartement dat ze in afwachting van ei-
gen bewoning of verkoop verhuren. En zij die terugkeren, zijn zij die niet konden aarden in 
de stad en nieuwe woning, type bungalow, bouwen op een verkaveling. Hier moet aan toe-
gevoegd worden dat de respondenten uit de duurdere regio’s er op wijzen dat mochten er in 
de onmiddellijke omgeving, bij voorkeur in de dorpskern, meer villa-appartementen op de 
markt zijn, er dan meer dan waarschijnlijk meer huishoudens hun grote villa zouden verla-
ten. 

 
6. Verdichten tussen droom en daad. Door de hoge grondprijzen kan het – vooral in de re-

gio’s met zeer hoge grondprijzen – rendabel zijn om te verdichten. Verdichten houdt in dat 
ofwel een woning (villa) in twee of meerdere entiteiten wordt opgesplitst ofwel dat een 
woning wordt gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw. Tegenargumenten 
zijn: de buren zullen doorgaans niet akkoord gaan; verdichten impliceert dat de ‘groen-
dichtheid’ en als gevolg de ecologische kwaliteit afneemt; niet alle verkavelingen zijn om-
wille van hun interne organisatie geschikt voor verdichting en stedenbouwkundige plannen 
(verkavelingvergunningen) maken het momenteel niet mogelijk. 

 
7. Nieuwe woonconcepten breken (nog) niet door. De meeste respondenten staan sceptisch 

tegenover de doorbraak van nieuwe woonconcepten zoals kangoeroewoningen en hek-
werkwijken. Bij kangoeroewoningen stelt zich een dubbel probleem: dat van de privacy en 
het gegeven dat de relaties op langere termijn niet stabiel zijn omdat finaal de oudere komt 
te overlijden. Hekwerkwijken roepen dubbelzinnige reacties op. Enerzijds denken de res-
pondenten dat het aanbod beperkt zal blijven en zich zal richten op een elite publiek. An-
derzijds stelt men wel vast dat het aanbod dat er is of in de pijplijn zit goed verkoopt. Wat 
wel naar boven komt, is er dat er zich een vraagstuk ‘veiligheid op de oude dag’ aandient. 
 
M.b.t. de zorgfuncties wijzen de respondenten er op dat de bewoners nog niet iets te jong 
zijn. Ze stellen wel dat de markt zich zal aanpassen. Bepaalde van deze processen zijn 
trouwens al zichtbaar. Enerzijds lijkt de thuisbezorging en thuisverpleging zich te organise-
ren. Anderzijds zijn er steeds meer projecten voor woonzorgcomplexen. 

 
 
 



ONDERZOEK VAN DE KLASSIEKE WOONWIJKEN OP HET NIVEAU VLAANDEREN 
 

eindrapport
pagina 91 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

3.6 het lokale beleid in de klassieke woonwijken 

De analyse van het lokale beleid zal zich hoofdzakelijk situeren binnen het kader van de illustre-
rende cases. Op het niveau Vlaanderen werden gegevens ivm. de ligging van de BPA’s en RUP’s 
en de afbakening van de stedelijke gebieden verzameld. 
 
 
 
Ivm. BPA’s en RUP’s blijkt dat er 121 woonwijken (34%) helemaal niet gelegen zijn binnen een 
plangebied. 21 woonwijken (6%) liggen volledig binnen een plangebied van een BPA of een RUP 
en 218 woonwijken (60%) gedeeltelijk. Ongeveer twee derde van de woonwijken worden dus (ge-
heel of gedeeltelijk) geordend op basis van een (lokaal) bestemmingsplan, naast de eigenlijke ver-
kavelingen. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer per type van woonwijk. 
 
 
TYPE WOONWIJK WEL IN 

BPA / RUP 
GEDEELTE-

LIJK IN 
BPA / RUP 

NIET IN 
BPA / RUP 

TOTAAL 

1. ‘polderstad’ 3 20 7 30 
2. ‘Mariakerke’ 2 1 2 5 
3. ‘Tervuren’ 1 19 4 24 
4. ‘Wevelgem’ 4 31 5 40 
5. ‘Maasmechelen’ 5 50 40 95 
6. ‘Oostkamp’ 1 24 8 33 
7. ‘Evergem’ 0 12 1 13 
8. ‘Essen’ 2 24 22 48 
9. ‘Kapel Milanen’ 3 13 16 32 
10. ‘woonpark’ 0 24 16 40 

TOTAAL 21 218 121 360 

 
 
 

De afbakening van de stedelijke gebieden is volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen een 
taak van het Vlaams gewest of van de provincie, waarbinnen het stedelijk gebied gelegen is. De 
afbakening van stedelijke gebieden is dus strikt genomen geen aspect van het lokale beleid. Toch 
oefent de afbakening een belangrijke invloed uit op het lokale beleid. De mogelijke ontwikkelings-
perspectieven van de woonwijken zijn er gedeeltelijk van afhankelijk. 
 
Bijna de helft van de klassieke woonwijken (158 van de 360 woonwijken of 44%) zijn gelegen bin-
nen de (voorlopig) afgebakende stedelijke gebieden in Vlaanderen. 
 
Uit de gegevens van de onbebouwde percelen in de klassieke woonwijken van de basiskaart, blijkt 
tevens dat er 12.005 (40%) onbebouwde percelen in een stedelijk gebied gelegen zijn. De andere 
17.709 (of 60%) liggen buiten een stedelijk gebied. 
 
Uit de verdeling van de verschillende types van woonwijken volgens hun ligging ten opzichte van 
de (voorlopig) afgebakende stedelijk gebieden blijkt het volgende. 

• De volgende types bevinden zich grotendeels in een stedelijk gebied: 
o type 1 ‘polderstad’; 
o type 2 ‘Mariakerke’; 
o type 4 ‘Wevelgem’. 

• De volgende types van woonwijken liggen meestal buiten een stedelijk gebied: 
o type 6 ‘Oostkamp’; 
o type 8 ‘Essen’; 
o type 9 ‘Kapel Milanen’; 
o type 10 ‘woonpark. 

• De overige types van woonwijken komen ongeveer even veel in als buiten een stedelijk 
gebied voor: 

o type 3 ‘Tervuren’; 
o type 5 ‘Maasmechelen’; 
o type 7. ‘Evergem’. 

 
 
TYPE WOONWIJK WEL IN 

STEDELIJK GE-
BIED 

NIET IN 
STEDELIJK GE-

BIED 

TOTAAL 

1. ‘polderstad’ 26 4 30 
2. ‘Mariakerke’ 5 0 5 
3. ‘Tervuren’ 13 11 24 
4. ‘Wevelgem’ 36 4 40 
5. ‘Maasmechelen’ 44 51 95 
6. ‘Oostkamp’ 9 24 33 
7. ‘Evergem’ 5 8 13 
8. ‘Essen’ 10 38 48 
9. ‘Kapel Milanen’ 9 23 32 
10. ‘woonpark’ 1 39 40 

TOTAAL 158 202 360 
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Figuur 52. De klassieke woonwijken ten opzichte van BPA’s en RUP’s (bron: departement RWO) 
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Figuur 53. De klassieke woonwijken ten opzichte van de (voorlopig) afgebakende stedelijke gebieden (bron: departement RWO) 
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3.7 voorlopige conclusies ivm. de klassieke woonwijken op het 
niveau Vlaanderen 

3.7.1 enkele vaststellingen 

Hieronder geven wij een selectieve opsomming van een aantal vaststellingen in verband met de 
klassieke woonwijken uit de periode 1960-1980 in Vlaanderen. Deze vaststellingen hebben betrek-
king op de algemene kenmerken van de woonwijken, zoals we die hebben kunnen afleiden uit de 
vier invalshoeken van ons onderzoek. Deze vaststellingen vormen de basiselementen voor de for-
mulering van een hypothese voor het ruimtelijke beleid. Deze hypothese wordt naar voor gescho-
ven vanuit Vlaams niveau en kan verfijnd of bijgesteld worden op basis van de analyse van de illu-
strerende cases. 
 
• Het aantal en de omvang van de klassieke woonwijken, die opgenomen zijn in de basiskaart, is 

relatief belangrijk. Het gaat om 360 woonwijken, die in totaal een oppervlakte van ca. 26.288 
hectare innemen. Dit komt overeen met ca. 12% van de totale oppervlakte woongebied in 
Vlaanderen. Het gaat dus om een omvangrijk gebied en over vele woningen. 

 
• Bepaalde woonwijken, die gerealiseerd zijn in de jaren 1960-1980, werden niet opgenomen als 

een ‘klassieke woonwijk’ in de basiskaart. Het gaat onder meer over enkele dichtbebouwde, 
stedelijke woonwijken. Voor dit onderzoek zijn deze woonwijken minder relevant. Op basis 
van enkele specifieke kenmerken ervan (laag aandeel open bebouwing, laag aandeel eigenaars-
bewoners, veel sociale woningen) zullen de beleidsthema’s en de mogelijke ingrepen in deze 
woonwijken waarschijnlijk sterk verschillen van de klassieke woonwijken. 

 
• De sociaal-demografische kenmerken van de woonwijken vertonen weinig of geen verschillen 

met andere gebieden van open bebouwing in Vlaanderen. De problematiek die vooropgesteld 
wordt met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de woningvoorraad is dus veel rui-
mer dan wat hier afgebakend wordt. 

 
• De woonwijken vertonen enkele opvallende goede kenmerken op het vlak van bereikbaarheid 

(zowel auto als trein), ligging nabij centrumgebieden (en dus voorzieningen) en nabijheid van 
aantrekkelijke landschappen. 

 
• De woonwijken vertonen onderling een grote diversiteit. Er kunnen verschillende types onder-

scheiden worden, zowel op sociaal-demografisch vlak als op ruimtelijk vlak. De verschillende 
kenmerken van de woonwijken kunnen een aanknopingspunt bieden voor het beleid. De types 
die kunnen onderscheiden worden op demografisch vlak komen overeen met de ruimtelijke ty-
pes voor wat betreft de uitersten (woonparken enerzijds en dichtere (vaak sociale) woonwijken 
anderzijds). 

 
• De klassieke woonwijken behouden voor het ogenblik hun dominantie op het vlak van de 

marktvraag. Vrijstaande eengezinswoningen blijven een succes. Tegelijkertijd treedt een ande-
re ontwikkeling op, door de hoge kostprijs, die aanzet tot dichter wonen. 

 
• De uitbouw van de woonwijken werd vooral gestuurd vanuit lokale overheden door middel van 

BPA’s en verkavelingen. Pas recent biedt de Vlaamse overheid hierin een sturingskader door 
de afbakening van de stedelijke gebieden. 

 
 
3.7.2 hypothese voor een ruimtelijk beleid mbt. de klassieke woonwijken 

De voordelen van de aanpak van deze woonwijken is de schaalgrootte, waardoor een ruimtelijk 
beleid ook effectief een duidelijk effect kan ressorteren op het terrein. Omwille van de aanwezig-
heid van een grote verscheidenheid van klassieke woonwijken lijkt de inzet van een genuanceerd 
en gedifferentieerd ruimtelijk beleid wenselijk. Voor sommige woonwijken zal eerder een adequaat 
verdichtingsbeleid aan de orde zijn, terwijl voor andere wijken de nadruk eerder kan liggen op de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In een aantal gevallen zullen externe factoren (demografie, 
marktwerking, …) de ruimtelijke ontwikkelingen mee sturen, terwijl in andere gevallen de speci-
fieke kenmerken van de woonwijk de bepalende factor zullen vormen voor mogelijke ontwikkelin-
gen. 
 
Voor de uitwerking van een beleid kunnen enkele essentiële thema’s naar voor geschoven worden, 
die het functioneren van de woonwijken mee bepalen en waarmee rekening moet gehouden worden 
bij het hergebruik van de bestaande woningvoorraad. Deze thema’s komen eveneens aan bod bij de 
uitwerking van de illustrerende cases (zie verder). 

• Vanuit de demografische woonbehoefte is een relatie vereist tussen het woningaanbod en de 
woningvraag. 

• Het voorzieningenaanbod in de woonwijk moet afgestemd zijn op het draagvlak dat aanwe-
zig is binnen de wijk. Voor de aanwezigheid van voorzieningen – zowel openbare als com-
merciële voorzieningen – zijn een minimum aantal woningen noodzakelijk. 

• Een goede bereikbaarheid met verschillende vervoersvormen verbindt de woonwijk met de 
kernen, de voorzieningencentra en de tewerkstellingsplaatsen. Verkeersveiligheid en –
leefbaarheid zijn hierbij belangrijker dan strikte autobereikbaarheid. 

• Een sterke, leesbare ruimtelijke structuur draagt bij tot de samenhang van de woonwijk. 
Zichtassen, oriëntatiepunten, deelgebieden en open ruimtes kunnen de belevingswaarde van 
een woonwijk bepalen. 

• Minder tastbaar is de uitstraling en de identiteit van een woonwijk. Bepaalde woonwijken 
bezitten, door een coherentie tussen verschillende kenmerken, een eigen karakter. Ze hebben 
de uitstraling van een specifiek woonmilieu met eigen wetmatigheden. 

 
De mogelijkheden en de modaliteiten van beleidsmatige ingrepen in bestaande woonwijken zijn, 
als hypothese, afhankelijk van twee aspecten: de schaalgrootte en de complexiteit van de woon-
wijk. 

• De schaalgrootte bepaalt in sterke mate of een woonwijk op zich kan beschouwd worden of 
dat een woonwijk integendeel als onderdeel van een ruimer functioneel geheel moet bekeken 
worden. Grote woonwijken kunnen (gedeeltelijk) functioneren als semi-autonome ruimtelij-
ke gehelen, terwijl kleinere woonwijken meer afhankelijk zijn van de kern waar ze gelegen 
zijn, bv. op het vlak van voorzieningen. 

• De complexiteit van de ruimtelijke structuur is een bepalende factor voor de aard van moge-
lijke ingrepen. In woonwijken met een eenvoudige structuur kan deze als basis gebruikt 
worden voor nieuwe ingrepen, terwijl meer complexe structuren aanleiding kunnen geven 
tot meer structurele ingrepen. 

Deze twee aspecten kunnen een nieuwe indeling van de klassieke woonwijken in Vlaanderen tot 
stand brengen, die de basis vormt voor het bepalen van het soort beleid dat er gevoerd moet wor-
den. Onderstaande tabel geeft een indeling van de types van woonwijken, die op ruimtelijk vlak 
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konden onderscheiden worden, volgens de schaalgrootte en de graad van complexiteit van de ruim-
telijke structuur. 
 
 

SCHAAL COMPLEXITEIT TYPE VOORBEELD 

groot groot 2 Mariakerke, Wilrijk, Kraainem 
groot middelgroot 3 Tervuren, Jezus-Eik, Kortrijk Pottelberg, Leu-

ven Linden 
groot klein 10 Bonheiden-Keerbergen, Brasschaat, Sint-

Martens-Latem 
relatief groot groot 4 

5 
Wevelgem, Dendermonde, Leuven Kessel-Lo 
Maasmechelen, Wetteren, Herentals 

relatief groot middelgroot 6 Oostkamp, Berlare, Opgrimbie 
relatief groot klein 7 Evergem, Dilbeek, Londerzeel 
minder groot groot - nvt 
minder groot middelgroot 8 Essen, Moerbeke, Ternat 
minder groot klein 1 

9 
Diksmuide, Hoboken, Diest 
Zwevegem, Lembeke, Sint-Brixius-Rode 

 
 
 
Voor het ruimtelijk beleid kan een onderscheid gemaakt worden tussen een generiek beleid en een 
gebiedsspecifiek beleid. 

• Het generieke beleid is gericht op het ondersteunen van de mogelijkheden tot transformatie 
van de woonwijken: uitwerken van algemene richtlijnen voor verkavelingen, vergroten van 
de mogelijkheden tot verweving, versterken van de bereikbaarheid van de woonwijken met 
andere vormen van vervoer. Dit is een sturend beleid op het niveau van Vlaanderen. 

• Het gebiedsspecifieke beleid speelt in op de ruimtelijke kenmerken van de woonwijken en 
gebeurt door middel van een ontwerphouding. Structurele ingrepen in de woonwijken kun-
nen de transformatiemogelijkheden versterken. 

 
De vragen over de ingrepen in de woonwijken, zoals omschreven in het plan van aanpak, kunnen 
voorlopig als volgt beantwoord worden. 

• Verdichting binnen bestaande woonwijken is vooral mogelijk binnen de grotere, complexere 
woonwijken. Hier zijn de ruimtelijke mogelijkheden aanwezig om structurele ingrepen te 
voorzien, die een hogere dichtheid creëren. 

• Aanpasbaarheid van woningen en het toepassen van nieuwe woonconcepten is vooral moge-
lijk in de meer complexe woonwijken, zowel de grotere als de kleinere woonwijken. Het 
lijkt minder aangewezen om dit toe te passen op de woonwijken die een sterke identiteit en 
structuur hebben. 

• De versterking van de ruimtelijke kwaliteit kan gebeuren in alle woonwijken, maar op ver-
schillende manieren: gebiedsgericht voor de grotere, complexere wijken en generiek voor de 
kleinere, eenvoudige structuren.  

 
De uitwerking van de illustrerende cases in het volgende hoofdstuk zal duidelijk maken of deze 
hypothese kan verfijnd worden dan wel moet bijgesteld worden. 
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4 UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES 

4.1 inleiding 

Om een gedetailleerd inzicht te verwerven in het functioneren van de klassieke woonwijken wer-
den zes illustrerende cases geselecteerd voor een gedetailleerd onderzoek naar de kenmerken en 
de evoluties die er zich afspelen. Het detailniveau van de analyse laat toe om, naast de algemene, 
statische, gegevens van de basiskaart, de dynamiek binnen de woonwijken te onderzoeken. Con-
creet gaat het om zes woonwijken, gelegen in de volgende gemeenten: 

• Gent (Mariakerke); 
• Tervuren; 
• Wevelgem; 
• Maasmechelen; 
• Bonheiden – Keerbergen; 
• Essen. 

 
De analyse van de illustrerende cases gebeurt, net als voor het onderzoek van de woonwijken op 
het niveau Vlaanderen, opnieuw vanuit vier verschillende invalshoeken. 

• De ruimtelijke invalshoek gaat na welke kenmerken bepalend zijn voor de ruimtelijke kwali-
teit van een woonwijk. Hierdoor kunnen mogelijkheden herkend worden tot verbeteringsac-
ties of herstructureringsmaatregelen, die de woonkwaliteit van klassieke woonwijken ver-
groten. 

• De demografische invalshoek gaat na welke recente bewegingen er geweest zijn in de gese-
lecteerde cases op het vlak van bevolking. 

• De analyse van de markt onderzoekt welke tendensen bestaan in de markt om om te gaan 
met dergelijke woonwijken. 

• De analyse van het lokale beleid gaat na welke beleidsmatige ingrepen gebeuren in de klas-
sieke woonwijken. 

 
De uitwerking van het gedetailleerde onderzoek verloopt als volgt. 

• In eerste instantie wordt de selectie van de zes illustrerende cases verduidelijkt en gemoti-
veerd. Hierbij wordt inzicht gegeven in de elementen die meegespeeld hebben bij de selec-
tie. 

• Ten tweede wordt de onderzoeksmethodiek van de verschillende invalshoeken toegelicht. 
Hierin worden de uitgangspunten en de concrete werkwijze van het onderzoek beschreven. 

• In de volgende paragrafen worden de zes woonwijken één na één besproken vanuit de ver-
schillende invalshoeken. Op basis van deze bespreking worden per woonwijk voorstellen 
aangereikt om in te grijpen in de woonwijk. 

• Tenslotte worden enkele algemene vaststellingen en aandachtspunten naar voor gebracht 
voor het ruimtelijk beleid, vanuit de gedetailleerde analyse van de illustrerende cases. 
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4.2 voorstelling van de illustrerende cases 

4.2.1 basis voor de selectie van de cases 

De illustrerende cases zijn enkele klassieke woonwijken van de basiskaart die onderworpen worden 
aan een gedetailleerd onderzoek. Deze cases worden zorgvuldig geselecteerd omwille van de mo-
gelijkheden die ze bieden op het vlak van ruimtelijke ordening, omdat ze dynamisch zijn op het 
vlak van demografie, omdat ze in evolutie zijn en zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden 
of omdat ze het onderwerp vormen van actieve ingrepen en maatregelen vanuit de overheid. In 
functie van het exploratieve onderzoek dat hier gevoerd wordt, is het belangrijk om die cases te 
nemen die een zo ruim mogelijk palet van verschillende types van woonwijken bestrijken. Dit 
met de bedoeling om inzicht te verwerven in de ruimtelijk-functionele kenmerken en de recente 
evoluties van zoveel mogelijk woonwijken in Vlaanderen. 
 
 
 
De selectie van de cases is gebaseerd op het onderzoek van de woonwijken op het Vlaamse ni-
veau. Bepalend hierin waren de sociaal-demografische kenmerken en het typologische onderscheid 
op ruimtelijk vlak. Daarnaast waren er ook nog enkele specifieke randvoorwaarden, waar de selec-
tie van de illustrerende cases moest aan voldoen (bv. een goede geografische spreiding over Vlaan-
deren). 
 

• Op ruimtelijk vlak werden 10 verschillende soorten woonwijken onderscheiden. Het onder-
scheid tussen deze woonwijken heeft zowel betrekking op extrinsieke eigenschappen (lig-
ging tov. stad, functies, bereikbaarheid, landschap) als op intrinsieke eigenschappen (schaal-
grootte, verkavelingspatroon, woningtype, dichtheid). 

 
• De sociaal-demografische verkenning van de klassieke woonwijken is gebeurd op basis van 

volgende kenmerken: 
° het woningtype; 
° het aandeel 65-plussers; 
° de eigendomstitel van de woningen; 
° de samenstelling van de huishoudens; 
° de inkomensbron van de huishoudens; 
° de woningdichtheid; 

Vergelijking tussen de variatie van de sociaal-demografische kenmerken met de ruimtelijke 
kenmerken leidt tot twee vaststellingen. 
° Bepaalde sociaal-demografische gegevens scherpen de specificiteit van het type 

woonwijk nog aan (bv. de hoge sociale status van een woonpark of een groene verka-
veling). 

° De sociaal-demografische gegevens maken het mogelijk om variaties binnen een be-
paald ruimtelijk type te onderscheiden. 

 
• Naast de ruimtelijke en de demografische kenmerken van de woonwijken speelden ook en-

kele andere randvoorwaarden een rol. 
° Er waren cases nodig die in een stedelijk gebied gelegen zijn en cases die in het bui-

tengebied liggen. 

° De cases moesten zowel wijken bevatten die tot stand gekomen zijn via een BPA als 
wijken waarbij dat niet het geval is. 

° De cases lagen liefst verspreid over de vijf provincies. 
° De selectie van de cases gebeurde tevens met het oog op het praktische aspect: we 

zochten cases waarvan we enigszins konden verwachten dat er medewerking zou zijn 
van de gemeente waarin de case gelegen was. Daarnaast was het ook belangrijk om 
aanknopingspunten te hebben voor de diepte-interviews met bewoners. 

 
 
 
4.2.2 de zes gekozen illustrerende cases 

Na een beknopte ruimtelijke en sociaal-demografische analyse en een afweging van de praktische 
randvoorwaarden voor de keuze van de cases werden uiteindelijk zes illustrerende cases weerhou-
den. 
 

1. Mariakerke is een grote klassieke verkaveling in de periferie van Gent. In de wijk zijn de 
verschillende soorten huishoudens vrij gelijkmatig verdeeld (gehuwd met kinderen, ge-
huwd zonder kinderen, eenpersoonsgezinnen, …). Veel gezinnen leven er van een vervan-
gingsinkomen. 

 
2. Tervuren is een groene verkaveling in de periferie van Brussel. De woonwijk kenmerkt 

zich door de aanwezigheid van vele grote woningen en door het veelvuldig voorkomen van 
het kostwinnersmodel (één voltijds inkomen per gezin). 

 
3. Wevelgem is, net als Mariakerke, een vrij klassieke verkaveling. Wevelgem is gelegen na-

bij de regionale stad Kortrijk. In Wevelgem is het aandeel kleinere woningen belangrijk, 
een deel van het woningaanbod bestaat uit sociale huurwoningen en er werden ook sociale 
koopwoningen gerealiseerd. 

 
4. Maasmechelen is een gemengde wijk nabij een kleine stad. Op sociaal-demografisch vlak 

zijn er geen aspecten die er specifiek uitspringen. 
 

5. Bonheiden – Keerbergen is een voorbeeld van een woonpark met een suburbane ligging. 
Opvallend hierin zijn het aanzienlijke aandeel van grote woningen en het grote aandeel ei-
genaars. 

 
6. Essen is een kleine suburbane verkaveling. Op het vlak van woninggrootte, samenstelling 

van de huishoudens of de inkomensbron van de huishoudens is de woonwijk geen uitschie-
ter. Wel valt op dat er heel veel woningeigenaars wonen. 
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Figuur 54. Situering illustrerende cases: 

1. Mariakerke 
2. Tervuren 

3. Wevelgem 
4. Maasmechelen 

5. Bonheiden – Keerbergen 
6. Essen 
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4.2.3 algemene ruimtelijke kenmerken van de illustrerende cases 

Bij de voorlopige conclusies van het onderzoek van de klassieke woonwijken op Vlaams niveau 
werd een overzichtstabel samengesteld, die als mogelijk uitgangspunt zou kunnen dienen voor het 
ruimtelijke beleid met betrekking tot de woonwijken. In deze tabel werden de tien types van 
woonwijken geordend volgens de schaalgrootte en de complexiteit van hun ruimtelijke structuur. 
 
 
SCHAAL COMPLEXITEIT TYPE VOORBEELD OPMERKINGEN 

 

heel groot groot 2 Mariakerke, Wilrijk, 
Kraainem 

 

heel groot middelgroot 3 Tervuren, Jezus-Eik, Kort-
rijk Pottelberg, Leuven Lin-
den 

 

heel groot klein 10 Bonheiden-Keerbergen, 
Brasschaat, Sint-Martens-
Latem 

 

 

groot groot 4 
 

5 

Wevelgem, Dendermonde, 
Leuven Kessel-Lo 

Maasmechelen, Wetteren, 
Herentals 

 

groot middelgroot 6 Oostkamp, Berlare, Op-
grimbie 

thematiek komt aan bod in 
Mariakerke en Wevelgem 

groot klein 7 Evergem, Dilbeek, Londer-
zeel 

thematiek komt aan bod in 
Mariakerke, Maasmechelen 
en Essen 

 

vrij groot groot  nvt  

vrij groot middelgroot 8 Essen, Moerbeke, Ternat  

vrij groot klein 1 
 

9 

Diksmuide, Hoboken, Diest 
 

Zwevegem, Lembeke, Sint-
Brixius-Rode 

thematiek komt aan bod in 
Essen en Wevelgem 

thematiek komt aan bod in 
Tervuren en Bonheiden-
Keerbergen 

 
 
 
Uit de aanduiding (in het geel) van de gekozen illustrerende cases blijkt dat de cases quasi het vol-
ledige palet van ruimtelijk-morfologische kenmerken van de klassieke woonwijken bestrijken, zo-
als we die bepaald hebben op Vlaams niveau. De illustrerende cases omvatten bovendien steeds de 
types met de grootste complexiteit. 

• Voor de heel grote woonwijken omvatten de cases de drie graden van complexiteit: Maria-
kerke, Tervuren en Bonheiden-Keerbergen. 

• De cases, die behoren tot de grote woonwijken, zijn ook deze met de grootste complexiteit: 
Wevelgem en Maasmechelen. 

• Wat de vrij grote woonwijken betreft, heeft de case betrekking op de middelgrote com-
plexiteit (de categorie ‘grote complexiteit’ is hier niet van toepassing): Essen. 

 
De types van woonwijken, waarvoor geen case gekozen werd, zijn deze waar de complexiteit van 
de ruimtelijke structuur eerder beperkt is. Voor elk van deze types kan ook een of meerdere cases 
aangeduid worden, waar enkele gelijkaardige ruimtelijke kenmerken voorkomen. 

• Type 6 ‘Oostkamp’ is een woonwijk met verschillende clusters van verkavelingen, hoofd-
zakelijk met open bebouwing. Deze ruimtelijke kenmerken doen zich ook voor in Maria-
kerke en Wevelgem. Deze woonwijken zijn echter gelegen nabij steden, terwijl dit niet het 
geval is voor type 6 ‘Oostkamp’. De nabijheid van een niet-stedelijke kern is dan weer een 
thema dat voorkomt in de cases Bonheiden-Keerbergen en Essen. 

• Het type 7 ‘Evergem’ is een grote woonwijk met open bebouwing zonder specifiek verka-
velingspatroon. Dezelfde ruimtelijke thematiek is aanwezig in de cases Mariakerke, We-
velgem en Essen. Deze laatste is eveneens gelegen nabij een niet-stedelijke kern. 

• Het type 1 ‘polderstad’ is een relatief dichte, compacte woonwijk bij een stad. Eenzelfde 
type van woonwijk vormt een onderdeel van de case Wevelgem, die bestaat uit verschil-
lende cluster van verkavelingen. Ook de case Essen is een compacte woonwijk, maar de 
aanwezigheid van open bebouwing is hier groter. 

• Het type 9 ‘Kapel Milanen’ is een woonwijk met open bebouwing volgens een duidelijk 
verkavelingsconcept. Dit is eveneens het geval voor de cases Tervuren en Bonheiden-
Keerbergen, waar de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving de woonwijk een spe-
cifieke ruimtelijke identiteit verlenen. Net als het type 9 ‘Kapel Milanen’ is ook Bonhei-
den-Keerbergen gelegen nabij een niet-stedelijke kern. 

 
 
 
De volgende bladzijden geven een selectief overzicht van enkele ruimtelijke kenmerken van de 
illustrerende cases: 

• de situering en de schaalgrootte; 
• de bebouwing en de ouderdom van de bebouwing; 
• de aanwezige woningtypes; 
• de onbebouwde ruimte en de lege percelen; 
• de groenstructuur. 

De vergelijking van deze kenmerken toont de verscheidenheid van de zes cases op ruimtelijk vlak, 
die beoogd werd bij de selectie van de cases. 
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4.2.4 algemene sociaal-demografische kenmerken van de illustrerende cases 

De zes gekozen illustrerende cases bezitten, naast een verscheidenheid op ruimtelijk vlak, ook heel 
eigen sociaal-demografische kenmerken. Deze worden in dit hoofdstuk geduid. Tegelijkertijd 
wordt, op basis van deze (statistische) gegevens, een inschatting gemaakt van de mogelijkheden tot 
herontwikkeling. Deze voorlopige inschatting wordt verder uitgewerkt, en eventueel bijgesteld, bij 
de bespreking van de individuele cases. 
 
Met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden in woonwijken wordt rekening gehouden met 
vijf factoren. (1) Enerzijds dienen er voldoende eigendommen op de markt te kunnen komen om 
deze te kunnen herontwikkelen, (2) anderzijds moet er natuurlijk ook nog de mogelijkheid en wen-
selijkheid bestaan om ruimtelijke ingrepen door te voeren. De aard van de herontwikkeling zal ver-
der te maken hebben met (3) de aanwezigheid en de vraag naar voorzieningen, (4) de vraag naar 
specifieke woningtypes op de regionale woningmarkt waarbinnen deze woonwijken zich situeren, 
en (5) de specifieke praktische beperkingen en mogelijkheden geboden door wetgeving en eigen-
domsstructuur. 
 
Per factor wordt getracht om zoveel mogelijk relevante indicatoren te verzamelen en te vergelijken 
over de zes illustrerende cases. Hiervoor worden gegevens gebruikt van de socio-economische en-
quête van 200150. De statistische sectoren vormen hierbij de onderzoekseenheid. De volgende indi-
catoren worden hieronder bekeken: 

• het bouwjaar van de woningen; 
• het huishoudenstype; 
• de inkomensbronnen van de huishoudens; 
• de gemiddelde leeftijd van de bewoners; 
• het woningtype; 
• de grootte van de woningen; 
• het tuinbezit; 
• de grootte van de tuin; 
• het aantal auto’s per gezin; 
• het oordeel over het openbaar vervoer in de buurt; 
• het autogebruik; 
• het oordeel over het winkelaanbod in de buurt; 
• het oordeel over het groen in de buurt; 
• het oordeel over de scholen en de sociale voorzieningen in de buurt; 
• het oordeel over de kinderopvang in de buurt; 
• de eigendomsstructuur van de woningen; 
• de gemeentelijke prijsevolutie. 

 
 

                                                                  
50 De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de Federale Dienst Economie – Statistiek. Ze werden 
ter beschikking gesteld door de Katholieke Universiteit Leuven in het kader van het onderzoek ‘Huisvesting’ 
van de Federale Dienst voor Wetenschapsbeleid (Programma Atlas). 

OP DE MARKT KOMEN 
 
De herverkavelingsmogelijkheden in een wijk worden ernstig beperkt door het verwachte aanbod 
dat in een bepaalde tijdspanne op de markt zal komen. Belangrijke elementen (die met elkaar ver-
band houden) zijn de levensfase waarin mensen en woningen zich bevinden. Er wordt uitgegaan 
van het feit dat oudere, eerder dan nieuwe woningen, de kans lopen terug op de markt te komen, en 
dat die kans vergroot naarmate deze woningen bewoond worden door gezinnen die in de nabije 
toekomst een belangrijke verandering zullen doormaken wat betreft gezinssituatie en inkomen. 
 
Met name lege-nesters, weduwen(aars) (indicatief te meten via het aandeel huishoudens zonder 
kinderen en eenpersoonshuishoudens) en pensioentrekkers (indicatief te meten via het aandeel ge-
zinnen dat leeft van een vervangingsinkomen) zijn ‘risicogroepen’ die meer geneigd zullen zijn hun 
woning te verruilen voor een van een ander type; temeer naarmate oudere woningen worden be-
woond die meer onderhoud vergen, en naarmate in verhouding tot de gezinssamenstelling grotere 
woningen worden bewoond. Daarnaast is ook de leeftijd een belangrijke indicator omdat bewoners 
op hoge leeftijd misschien een andere woonvorm te verkiezen; bovendien kan ook sterfte van een 
van de bewoners een aanleiding zijn om te verkopen. 
 

Verdeling woningen naar bouwjaar
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Maasmechelen en vooral Essen zijn nog erg jonge verkavelingen, met ongeveer de helft van de 
woningen gebouwd na 1981. Hier zal het aandeel woningen dat potentieel reeds opnieuw op de 
markt komt waarschijnlijk relatief klein zijn. Bonheiden-Keerbergen en Tervuren zijn dan weer 
eerder oudere verkavelingen, met een relatief groot aandeel woningen gebouwd vóór de bestudeer-
de periode (1960-1980). Hier is waarschijnlijk de verkoop reeds langer aan de gang en zal mis-
schien reeds een tweede generatie zijn gevestigd (die misschien echter een andere woonvoorkeur 
heeft mbt grootte van woning en kavel). In Tervuren is echter in de periode 1960-1980 echter nog 
een aanzienlijk aandeel gebouwd, vooral in de meest oostelijke delen van de wijk (verst van Brus-
sel verwijderd). Wevelgem en Mariakerke hebben het grootste aandeel (ongeveer 50%) woningen 
gebouwd tussen 1960 en 1980; hier wordt het grootste potentiële aanbod verwacht. 
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Het aandeel eenpersoonshuishoudens is het laagste bij de perifere cases Essen en Bonheiden-
Keerbergen, alsook in Maasmechelen. De meeste gehuwden met kinderen vind je in Essen. In 
Maasmechelen is er een groot aandeel samenwonenden zonder kinderen, In Tervuren is het aandeel 
eenoudergezinnen iets groter. In Mariakerke is het aandeel gehuwden met kinderen merkelijk klei-
ner, en het aantal eenpersoonshuishoudens en gehuwden zonder kinderen het grootst; het aandeel 
huishoudens zonder kinderen bedraagt daar bijna 60%. 
 

verdeling van de huishoudens naar inkomensbronnen
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In Mariakerke is het aandeel inkomens uit vervangingsinkomens (pensioen, werkloosheidsuitke-
ring, leefloon, …) het grootst, in Essen het kleinst. In Maasmechelen is er een relatief grotere groep 
die van slechts één vervangingsinkomen leeft; in Mariakerke combineert men het vaakst twee ver-
vangingsinkomens. In Essen en Tervuren is het ‘kostwinnersmodel’ (één voltijds inkomen, eventu-
eel gecombineerd met een vervangings- of deeltijds inkomen) het meest prominent (ongeveer 40% 
van de huishoudens). Deze groep is het kleinst in Wevelgem, waar er opvallend vaker meer dan 
twee inkomens zijn. 
 
 
 GEMIDDELDE LEEFTIJD 

Mariakerke 53,45 
Tervuren 53,57 
Wevelgem 50,98 
Maasmechelen 49,83 
Bonheiden-Keerbergen 54,27 
Essen 48,7 
 
 
De gemiddelde leeftijd is het hoogst in Bonheiden, Tervuren en Mariakerke. Daar is dan ook de 
kans het grootst dat woningen weldra terug op de markt zullen komen omdat oudere bewoners of 
sterven, of naar een andere woonvorm verhuizen. Maasmechelen, maar vooral Essen zijn eerder 
jonge verkavelingen waar men kan verwachten dat een groter aandeel van de woningen nog lange 
tijd in handen van de zelfde eigenaar zal zijn. 
 
Wanneer de vier indicatoren worden gecombineerd, kan vooral in Mariakerke een sterke dynamiek 
worden verwacht aan de aanbodszijde, maar ook in Tervuren en Bonheiden is de kans relatief 
hoog, gezien de ouderdom van de woning en de bewoners. Wevelgem heeft wat betreft de ouder-
dom van de woning weliswaar een ‘geschikte’ score, maar heeft een iets jongere bevolking en –net 
als Tervuren en Bonheiden-Keerbergen een relatief groot aandeel gezinnen met kinderen en relatief 
weinig gezinnen die van een vervangingsinkomen leven. In Maasmechelen leven ook relatief veel 
gezinnen van een vervangingsinkomen, maar er is ook een relatief groot aandeel gezinnen met kin-
deren en bovendien zijn de woningen er gemiddeld van relatief recente datum. In Essen en Maas-
mechelen is de gemiddelde leeftijd van de bewoners bovendien bijzonder laag in verhouding tot de 
andere wijken. 
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VERDICHTING 
 
Een van de uitgangspunten voor dit onderzoek van de klassieke woonwijken is dat in de typische 
verkaveling met relatief veel open bebouwing er meer mogelijkheden tot ontwikkeling zijn dan in 
buurten met gesloten bebouwing of zelfs reeds aanzienlijke aandelen hoogbouw; en dat in het kader 
van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in deze wijken, zeker waar deze in stedelijk gebied 
liggen, nog verdichting wenselijk is. Meetbare factoren die hieromtrent kunnen worden verzameld 
zijn het aandeel open of halfopen bebouwing in een verkaveling, de grootte van de woningen en de 
grootte van de tuinen. Er wordt vanuit gegaan dat vooral verkavelingen met grote tuinen, grote wo-
ningen en veel open of halfopen bebouwing nog mogelijkheden bieden tot verdichting. 
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In de twee verkavelingen die het verst buiten een stedelijke invloedssfeer liggen, Essen en vooral 
Bonheiden-Keerbergen is er een sterke dominantie van eengezinswoningen in open bebouwing. In 
Essen is er bovendien nog een belangrijk aandeel halfopen bebouwing. Ook in Maasmechelen en 
Tervuren is de open en halfopen bebouwing nog goed voor ongeveer 3 op 4 woningen, maar hier 
zijn de appartementen, studio’s en lofts ook relatief belangrijk. In Wevelgem valt het belang op van 
de eengezinswoningen in gesloten bebouwing, in Mariakerke zijn de verschillende woningtypes het 
meest evenredig verdeeld. 
 

Verdeling woningen naar oppervlakte woonvertrekken
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De meeste grote woningen (>125 m²) vinden we in de meer luxueuze residentiële verkavelingen 
Bonheiden-Keerbergen en Tervuren. Vooral in Essen en Mariakerke zijn er erg veel middelgrote 
woningen (tussen 55 en 105 m²); In Wevelgem is er een relatief grote fractie met erg kleine wonin-
gen (>54 m²). 
 
De verdichtingspotenties zijn voor beide indicatoren het kleinst in Wevelgem, waar relatief veel 
gesloten bebouwing en zelfs appartementen zijn, en waar bovendien de woningen in verhouding 
gemiddeld klein zijn. Daarentegen zijn in Bonheiden-Keerbergen niet alleen de woningen erg 
groot, maar is ook het aandeel open bebouwing het hoogst. In Essen is er eveneens veel open en 
halfopen bebouwing, maar zijn de woningen ook relatief klein (gelijkaardig aan Wevelgem en Ma-
riakerke); Ook Tervuren biedt nog veel potentie tot verdichting. Tervuren heeft het grootste aandeel 
grote woningen, en hoewel er relatief veel gesloten bebouwing is, is ook het aandeel open bebou-
wing niet onaanzienlijk. 
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Bezit u een tuin voor eigen gebruik?
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In alle cases, met uitzondering van Maasmechelen, bezit ongeveer 90% van de huishoudens (in Es-
sen en Bonheiden zelfs meer dan 90%) een eigen tuin. In Maasmechelen is het aandeel eigen tuin-
bezitters heel wat lager, slechts ongeveer 70% heeft een eigen tuin. 
 

Grootte tuin
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Wat de grootte van de tuin betreft valt in de eerste plaats het grote aandeel niet-respondenten op. 
Dit hangt natuurlijk gedeeltelijk samen met het aandeel gezinnen zonder tuin (bemerk dat Maasme-

chelen het grootste aandeel niet-respons heeft op deze subvraag). Bonheiden, maar ook Essen en 
Tervuren hebben een groot aandeel erg grote tuinen (meer dan 300 m²). Maasmechelen (waar bo-
vendien een groot aandeel van de bewoners geen eigen tuin heeft) deelt het hoogste aandeel kleine 
tuinen (van minder dan 50 m²) met Wevelgem. Mariakerke neemt een tussenpositie in; samen met 
Wevelgem heeft deze verkaveling een groot aandeel middelgrote tuinen (tussen 50 en 300 m²). Wat 
betreft de niet-bebouwde ruimte in private eigendom lijkt het er met andere woorden op dat de 
grootste verdichtingsmogelijkheden vooral te vinden zijn in Bonheiden-Keerbergen, maar ook in 
Essen en Tervuren. Maasmechelen biedt, samen met Wevelgem, het minste mogelijkheden op dit 
vlak. 
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VOORZIENINGEN 
 
Afhankelijk van de (veranderende) nood aan voorzieningen zal een herverkaveling een verdichting 
inhouden met slechts woonfunctie, of ook het inplanten of voorzien van nieuwe (bv. zorg-)functies. 
De vraag naar voorzieningen binnen een wijk zal groter zijn naarmate deze in de onmiddelijke om-
geving niet vlot bereikbaar zijn. De draagkracht voor voorzieningen van een wijk is niet alleen af-
hankelijk van bereikbare alternatieven in de omgeving, maar ook van de omvang van de wijk (en 
nabije bewoningszones). Goede indicatoren voor deze zijn met andere woorden de omvang van de 
verkaveling én de ontsluiting naar een kern (van een bepaald hiërarchisch niveau). 
 
Wat de vraag naar nabije voorzieningen betreft, is vooral de leeftijd van groot belang: enerzijds 
zullen kinderen (en in mindere mate jongeren) sterk aangewezen zijn op voorzieningen in de buurt, 
anderzijds zijn ook ouderen minder (auto)mobiel en meer afhankelijk van in de nabijheid aangebo-
den voorzieningen. Ook het inkomensniveau kan hierbij een rol spelen; hogere inkomensgroepen 
kunnen gemakkelijker voor eigen vervoer instaan dan lagere inkomens, waar bijvoorbeeld gezinnen 
slechts één auto bezitten. Goede indicatoren voor de noodzaak aan voorzieningen zijn naast leeftijd 
en gezinsfase vooral autobezit (-en gebruik) en de aanwezigheid van alternatieven voor de auto 
(voorzieningen in de onmiddelijke nabijheid –wandel- of fietsafstand- of ontsluiting met openbaar 
vervoer). 
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Vooral in Bonheiden-Keerbergen en Tervuren is het aantal auto’s per gezin hoog. Naast een erg 
groot aandeel gezinnen met twee auto’s is er in beide verkavelingen ook nog een aanzienlijk deel 
gezinnen met drie of meer auto’s. In de andere vier verkavelingen zijn er weinig verschillen, al valt 
op dat in Essen, Maasmechelen en Wevelgem een relatief groot aandeel gezinnen (ongeveer 15%) 
helemaal geen auto bezit en dus afhankelijk zal zijn van het openbaar vervoer. Maar ook gezinnen 
met twee volwassenen en eventueel kinderen kunnen gedeeltelijk afhankelijk zijn van openbaar 
vervoer als men slechts één auto bezit, wat op Tervuren en Bonheiden-Keerbergen na toch voor een 
groot aandeel van de bevolking geldt. 

 

Wat vindt u van het OV-aanbod in de buurt?
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Het is dan ook des te opmerkelijker dat net in die drie gemeenten (Essen, Maasmechelen, maar 
vooral in Wevelgem) de ontevredenheid over het openbaar vervoersaanbod groot is. Slechts een 
kleine minderheid vindt het aanbod er heel goed; in het geval van Maasmechelen en Tervuren is de 
verhouding omgekeerd en is de tevredenheid groot tot erg groot en zijn er slechts weinig ontevre-
denen. In Bonheiden-Keerbergen is het oordeel over het algemeen minder uitgesproken positief of 
negatief. 
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aandeel werkverkeer uitsluitend eigen auto

0

10

20

30

40

50

60

Essen Bonheiden-
Keerbergen

Maasmechelen Wevelgem Mariakerke Tervuren

c a se s

uit sluit end aut o

 
 
 
In Bonheiden-Keerbergen en Tervuren is, congruent met het autobezit, het autogebruik eveneens 
het hoogst. Verder scoort Essen ook relatief hoog, waarschijnlijk omwille van de slechte openbaar-
vervoersontsluiting. In Maasmechelen en Wevelgem, waar het aanbod openbaar vervoer het minst 
positief werd gewaardeerd, maar waar bovendien het autobezit eerder laag was, is het autogebruik 
waarschijnlijk eerder noodgedwongen beperkt. In Mariakerke bezitten de meeste gezinnen welis-
waar een of twee auto’s, maar is het openbaar vervoersaanbod blijkbaar goed genoeg om het auto-
gebruik relatief laag te houden. 
 
Naast de vervoersmogelijkheden is natuurlijk het lokale aanbod aan voorzieningen erg belangrijk. 
Wat dit betreft valt op dat vooral in Essen en Maasmechelen de tevredenheid over het lokale aan-
bod erg laag is. In Essen beoordeelt ongeveer 35% van de bevolking het aanbod als slecht. Ook in 
Maasmechelen is bijna 30% ontevreden over het lokale aanbod, maar de meningen zijn er iets meer 
verdeeld omdat nog bijna 20% het aanbod eerder heel goed vindt. Vooral in Tervuren en Mariaker-
ke is de tevredenheid over het lokale aanbod hoog; slechts een minderheid beoordeelt dit als slecht 
en bijna 30 % vindt het aanbod zelfs heel goed. 
 

Wat vindt u van het aanbod aan winkels in de buurt
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Wat vindt u van het aanbod aan groen in de buurt
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De tevredenheid over het aanbod aan groen dient niet alleen in aanmerking te worden genomen als 
een voorziening waar lokaal al dan niet vraag naar is, maar ook als een indicator voor verdichtings-
potentieel. Verdere verdichting van de bebouwing in een buurt gaat immers noodgedwongen ten 
koste van de groene ruimte. Wat het aanbod aan groen betreft valt het op dat vooral in Maasmeche-
len en Wevelgem het oordeel weinig positief is; ook wat betrekking tot het verdichtingspotentieel 
werd reeds aangestipt dat beide verkavelingen relatief ‘volgebouwd’ waren. Evenmin weinig ver-
rassend komen Bonheiden-Keerbergen en Tervuren als de meest tevreden verkavelingen uit. Op-
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merkelijker is de relatieve ontevredenheid in Essen, terwijl de verkaveling zelf nochtans ingesloten 
ligt tussen de twee natuurgebieden Kalmthoutse Heide en Wildertse Duintjes; en de relatieve tevre-
denheid in Mariakerke, een verkaveling die nochtans langs drie zijden omgeving is door relatief 
dichte stedelijke bebouwing. Waarschijnlijk valt dit te verklaren doordat de respondenten hun eva-
luatie beperkten tot het groenaanbod in de buurt. 
 

Wat vindt u van het aanbod aan scholen en sociale voorzieningen in de buurt?
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Wat vindt u van het aanbod aan kinderopvang in de buurt?
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Voor de beoordeling van het aanbod aan scholen en kinderopvang is de non-respons weer relatief 
groot, wat verband houdt met het aandeel gezinnen zonder kinderen in de buurt. De verschillen zijn 
met betrekking tot deze voorzieningen niet zo erg groot tussen de verkavelingen. Essen en Tervu-
ren springen er enigszins uit met het grootste aandeel ontevreden bewoners. In Maasmechelen is 
vooral qua kinderopvang, maar ook qua scholen opvallend hoger, Bonheiden-Keerbergen en Mari-
akerke scoren tussenin. 
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PRAKTISCH 
 
Praktische bekommernissen met betrekking tot herverkavelingsmogelijkheden zijn natuurlijk de 
(lokale) reglementering mbt bijvoorbeeld bouw- of verkavelingsvoorschriften, maar ook de mate 
van versnippering van de eigendomsstructuur: gebieden met meer eigenaars-bewoners vereisen een 
grotere coördinatieinspanning dan gebieden waar verschillende woningen in handen zijn van één 
eigenaar. Een goede maat voor de versnippering van de eigendomsstructuur is het aandeel eige-
naars-bewoners in een verkaveling. 
 

Aandeel woningen naar eigendom
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In alle cases is het aandeel eigenaars erg hoog. Essen en Bonheiden-Keerbergen spannen de kroon, 
met beide bijna 90% eigenaars-bewoners. Men kan ervan uitgaan dat herverkaveling hier een moei-
zaam proces zal blijken te zijn. Essen is echter de enige verkaveling zonder specifiek BPA of RUP. 
In Mariakerke en Tervuren zijn enkele kleinere BPA’s of RUP’s van kracht. Maasmechelen, Mari-
akerke en Tervuren tellen alledrie ca. 15% private huurders. Wevelgem is de enige verkaveling met 
bovendien een belangrijk (10%) contingent sociale huurwoningen (vermoedelijk in handen van één 
woningmaatschappij). Opvallend in Tervuren (en in mindere mate in Bonheiden-Keerbergen en 
Maasmechelen) is het nog relatief grote aandeel bewoners dat zegt kosteloos (bv. betaald door het 
bedrijf waarvoor men werkt) te wonen; ook hier zullen misschien meervoudige eigenaars worden 
aangetroffen.  
 
 

MARKTVRAAG 
 
Naast het aanbod (woningen en gronden die op de markt komen) speelt natuurlijk ook de vraag: 
hoe zit de regionale woningmarktstructuur in elkaar, wat is de dominante vraag? In gebieden met 
een relatief jonge bevolkingsstructuur, met veel startende gezinnen, zullen heel andere woningty-
pen gewenst zijn dan in gebieden met een eerder oudere bevolking. 
 
 
 
aandeel eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing 
 
Een belangrijke woonindicator is het aandeel eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing. 
De perifere cases Essen en Bonheiden wijken wat dit criterium betreft weinig af van hun omgeving, 
waar het aandeel eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing over het algemeen erg hoog 
is. Wevelgem en Maasmechelen liggen op een randgebied van een klein- of regionaalstedelijke 
kern en nemen wat betreft woningtype een tussenpositie in ten aanzien van de wijken dichter, resp. 
verder van de kern. Mariakerke en Tervuren zijn twee wijken die deels een hoger aandeel aan open 
en halfopen eengezinswoningen hebben dan hun onmiddellijke omgeving omdat ze als oudere ver-
kaveling intussen zijn ‘ingehaald’ door een verstedelijking van een hogere dichtheid. 
 
 
 
aandeel 65+ers 
 
Wat de leeftijd van de bewoners betreft springen enkel Maasmechelen en Essen er in hun omge-
ving wat uit als eerder jonge wijken, met een laag aandeel 65+ers dan de meeste omliggende wij-
ken. De andere wijken, en dan vooral Bonheiden-Keerbergen vertonen een eerder gelijkaardig pro-
fiel als hun omgeving, met een relatief hoog aandeel 65+ers. Mariakerke is in vergelijking met de 
ruimere omgeving een wijk die enigszins afwijkt omwille van een hoger aandeel 65+ers. 
 
 
 
aandeel gezinnen zonder kinderen 
 
Op dit criterium wijken de verkavelingen zeer weinig af van hun omgeving. 
 
 
 
gemeentelijke prijsevolutie naar type volgens Trends vastgoedgids 2006 
 
In de verkaveling Heiend (Essen) domineert de middelgrote eengezinswoning. De prijzen voor dit 
type woningen zijn in de gemeente Essen de laatste vijf jaar met 54% gestegen; het laatste jaar ste-
gen de prijzen nog met 20% De Q75 voor dit type woningen ligt in Essen momenteel op 180 000 
euro. De categorie grote villa’s en landhuizen, die in de wijk beperkt voorkomt, kent een veel sta-
bielere prijs de laatste 5 jaar (350 000 euro), maar is vooral het laatste jaar relatief sterk gestegen. 
De meest spectaculaire prijsstijgingen vindt men echter bij de appartementen (die in de wijk nau-
welijks voorkomen) en bouwgronden, met resp. 80 en 87% stijging over de laatste 5 jaar, de prijzen 
voor appartementen zijn het laatste jaar echter wel met 5% gedaald, naar 165.000 euro. Men kan 
dus veronderstellen dat het woningaanbod in de wijk nog steeds erg goed in de markt ligt, en er 
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vanuit de markt weinig incentives zullen komen om dit aanbod aan te passen, al is het aanpassen 
van vrijkomende eengezinswoningen naar opbrengsthuizen met appartementen stilaan wel een ren-
dabele onderneming, nu de prijs van appartementen rond deze van gewone woonhuizen begint te 
schommelen. Misschien groeit met de snelle stijging van de bouwgrondprijs eveneens de neiging 
om slapende gronden toch maar van de hand te doen, wat een verdere opvulling van de wijk tot 
gevolg zou kunnen hebben; voor het zelfde geld versterkt dit echter de neiging om wat men in han-
den heeft nog meer voor de eigen kinderen te reserveren. 
 
In Bonheiden-Keerbergen is het aanbod beperkt tot het villa-type en middelgrote vrijstaande een-
gezinswoningen, appartementen ontbreken nagenoeg volledig. De villa’s en landhuizen kunnen in 
Bonheiden bogen op een blijvende vraag, en kennen de afgelopen vijf jaar een prijsstijging van 
42,15%, en het afgelopen jaar nog 12%, wat voor dit type woningen bijzonder is (de gemiddelde 
stijging voor de provincie Antwerpen bedraagt slechts 27% over 5 jaar en 8% over 1 jaar); In 
Keerbergen is het beeld echter omgekeerd, met een prijsstijging van slechts 14% over 5 jaar en 
0,5% het laatste jaar blijft de gemeente achter bij de provincie, waar villa’s de laatste vijf jaar met 
41% zijn gestegen en het laatste jaar nog met 27%. De Q75 voor dit woningtype blijft echter in 
beide gemeenten, met respectievelijk 370 000 en 380 000 euro een eind boven het provinciale ge-
middelde. Men kan dus verwachten dat de vraagzijde in Bonheiden-Keerbergen evenmin echt ster-
ke incentives geeft tot het ontwikkelen van andere woningtypes. 
 
In Maasmechelen zijn er nog veel bouwgronden, en is het aanbod gediversifieerd in woonhuizen, 
appartementen en in beperktere mate villa’s. De bouwgronden hebben de laatste vijf jaar een spec-
taculaire prijsstijging gekend, met 130% en zit nu met 110 euro per m² een eind boven de provinci-
ale prijs. De appartementen en woonhuizen stegen niet minder spectaculair in waarde, met respec-
tievelijk 60 en 48% in 5 jaar, al is het laatste jaar de stijging wat gemilderd, met nog slechts 7, resp. 
12%. De prijzen blijven echter onder het provinciale niveau, waardoor een stabiele of stijgende 
vraag kan worden verwacht. 
 
In Wevelgem domineren eerder bescheiden woningen en is er een miniem aandeel appartementen. 
De woonhuizen kennen hier met 21% over 5 jaar en 5% over 1 jaar een eerder beperkte prijsstij-
ging, die schril afsteekt tegen de prijsstijgingen voor bouwgronden (108% over 5 jaar, 42% over 1 
jaar) en de appartementen (87% over 5 jaar, 57% over 1 jaar). Appartementen zijn met een Q75 
van 184593 euro op dit moment een pak duurder dan woonhuizen met een Q75 van slechts 130 000 
euro, waardoor hier een sterke incentive ontstaat om het woningaanbod te diversifiëren naar appar-
tementen toe; Waar mogelijk zullen onbebouwde percelen in de wijk eerder met appartementen 
worden bebouwd dan met eengezinswoningen, en ook het ombouwen van eengezinswoningen tot 
appartementen lijkt voordelig te worden. 
 
In Mariakerke (Gent) is er een gemengd aanbod van voornamelijk woonhuizen, maar ook een rela-
tief belangrijk aandeel appartementen en villa’s. Wat deze laatste betreft zit Gent in een dipje, met 
een daling over 5 jaar van de prijzen met 5%, die nagenoeg volledig wordt bepaald door een spec-
taculaire inzakking van de prijzen in het laatste jaar met 15%. Woonhuizen stijgen echter sterk in 
prijs, met 71% over vijf jaar en 36% in het laatste jaar, tot een Q75 van 170 000 euro. Ook appar-
tementen stijgen sterk in prijs, met 61% de laatste vijf jaar en 7% het laatste jaar, tot een prijs van 
160 000 euro. De waardedaling van villa’s kan ertoe leiden dat naar andere woonformules wordt 
gezocht, bv. het opsplitsen in een tweewoonst of appartementen. 
 
In Tervuren overheerst het villa-type en zijn er ook nog relatief veel appartementen. In deze ge-
meente stijgt de vraag voor alle types gestaag, maar sterker voor appartementen (71% over vijf 

jaar, 35 over 1) en woonhuizen (64% over 5 jaar, 27% over 1) dan voor villa’s en landhuizen (31% 
over 5 jaar, 18% over 1. Daar staat tegenover dat het prijsniveau voor villa’s en landhuizen met een 
Q75 van 545 000 euro tot de hoogste van de provincie (en zelfs het land) behoren (ter vergelijking: 
voor Vlaams-Brabant is de Q75 voor villa’s slechts 322 262 euro), terwijl dit voor woonhuizen en 
appartementen rond het Vlaams-Brabantse gemiddelde schommelt (Q75 appartementen 170 000 
voor Tervuren, 165 000 voor Vlaams-Brabant; Q75 woonhuizen 235.000 voor Tervuren, 170.000 
voor Vlaams Brabant. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de marktvraag stimulansen uitzenddt om 
in deze wijk iets aan het woningaanbod te veranderen. 
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SAMENVATTING PER CASE 
 
factor Essen-

Wildert 
Bonheiden-
Keerbergen 

Maasme-
chelen 

Wevelgem Mariakerke Tervuren 

verwacht aanbod 0 1 1 2 3 2 
verdichtingspotentie (binnen 
bestaande bebouwde struc-
tuur) 

2 3 0 0 1 2 

vraag voorzieningen 3 1 2 2 0 0 
uitvoeringsmoeilijkheden 0 0 1 2 1 1 
regionale marktvraag 1 0 1 2 3 1 

TOTAALSCORE 6 4 5 7 8 6 

 
 
Bovenstaande tabel biedt een overzicht van voorgaande analyses per case. Er wordt een relatieve 
score toegekend per beïnvloedende factor, of de factor positief, dan wel negatief bijdraagt tot het 
herontwikkelingspotentieel. Deze scores moeten enkel intern relatief worden gezien, en zeggen 
niets over het relatieve belang van de ene of de andere factor voor herontwikkelingsmogelijkheden. 
Zo kunnen we veronderstellen dat ‘verdichtingspotentieel’ op zich een sine qua non is voor een 
herontwikkeling naar verdichting: als er nauwelijks nog open ruimte is in een woonwijk heeft dit 
weinig zin. Anderzijds is een gegeven als een versnipperde eigendomsstructuur een extra moeilijk-
heid, maar kunnen er misschien wel manieren worden gevonden om hiermee om te gaan. 
 
In het licht van deze bedenkingen moet de totaalscore dan ook niet als een absoluut gegeven wor-
den beschouwd, maar als een voorlopig overzicht van de beschikbare gegevens dat niettemin een 
indicatie kan geven van de mogelijkheden tot herontwikkeling naar verdichting in een wijk. Op 
basis van een combinatie van deze indicatoren worden de hoogste ontwikkelingspotenties verwacht 
in de wijken Mariakerke en Wevelgem, de minste in Bonheiden-Keerbergen en Maasmechelen. 
Essen en Tervuren nemen een tussenpositie in. 
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4.2.5 overzicht van de algemene kenmerken van de illustrerende cases 

 
 
 MARIAKERKE TERVUREN WEVELGEM MAASMECHELEN BONHEIDEN -

KEERBERGEN 
ESSEN 

 
situering tov. stad grote stad 

• gelegen aan de rand van een 
grote stad (Gent) 

 

grote stad 
• gelegen aan de rand van een 

grote stad (Brussel) 
 

regionale stad 
• gelegen aan de rand van een 

regionale stad (Kortrijk) 

kleine stad 
• gelegen nabij een kleine stad 

(Maasmechelen) 
 

suburbaan 
 

suburbaan 
 

autobereikbaarheid 
 

heel goed 
• R4 
• N9 
 

heel goed 
• R0 
• N3, N227 
 

heel goed 
• A17 
• N8 
 

heel goed 
• E314 
• N78, N763 
 

beperkt 
• lokale verbindingsweg 
 

beperkt 
• lokale verbindingsweg 
 

bereikbaarheid openbaar ver-
voer 
 

goed 
• tram 
• bus 
 

heel goed 
• tram- en premetronetwerk 
• bus 
 

goed 
• spoorweg 
• bus 
 

beperkt 
 

beperkt 
 

beperkt 
• spoorweg 
 

waardevol landschap 
 

beperkt 
• kleinere kasteelparken 
 

belangrijk 
• kasteeldomeinen 
• Tervurenlaan 
• Zoniënwoud 
 

geen 
 

beperkt 
• nabijheid bossen Midden-

Limburg 
 

belangrijk 
• bovenlokale bosstructuur 
 

beperkt 
• Kalmthoutse Heide 
• kasteeldomeinen 
 

voorzieningen 
 

beperkt 
• enkele voorzieningen aan-

wezig (handel, school) 
• nabijheid kernen Mariakerke 

en Wondelgem 
 

beperkt 
• school 
• nabijheid kernen Tervuren 

en Wezembeek-Oppem 
 

beperkt 
• nabijheid kern Wevelgem 
• enkele voorzieningen aan-

wezig (handel, school) 
 

beperkt 
• nabijheid kern Maasmeche-

len 
• nabijheid oude mijnsite 
 

heel beperkt 
• nabijheid kernen Rijmenam, 

Bonheiden en Keerbergen 
 

heel beperkt 
• nabijheid kern 
 

oppervlakte 
 

heel groot 
• 279 ha 

heel groot 
• 207 ha 

groot 
• ca. 100 ha 

groot 
• 132 ha 
 

heel groot 
• 264 ha 

minder groot 
• ca. 30 ha 

verkavelingsstructuur 
 

samengesteld 
• samenhangende cluster van 

verschillende verkavelingen 

relatief homogeen 
• grotere kavels in onregelma-

tige structuur volgens het re-
liëf 

• enkele onderscheiden delen 
 

samengesteld 
• samenhangende cluster van 

verschillende verkavelingen 

homogeen 
• ongeveer gelijkmatig or-

thogonaal patroon 

relatief homogeen 
• grotere kavels in bosstruc-

tuur 

homogeen 
• samenhangende verkaveling 

als uitbreiding van de dorps-
kern 

woningtype 
 

relatief open 
• open bebouwing ca. 40% 
• appartementen ca. 10% 

relatief open 
• open bebouwing ca. 50% 
• appartementen ca. 10% 
 

gemengd 
• open bebouwing ca. 30% 
• gesloten bebouwing ca. 30% 

gemengd 
• open bebouwing ca. 30% 
• halfopen bebouwing ca. 

40% 
• appartementen ca. 20% 
 

open 
• open bebouwing ca. 90% 

open 
• open bebouwing ca. 70% 

woninggrootte 
 

middelgroot 
• > 104 m²: ca. 30% 
• 55 – 84 m²: ca. 50% 

groot 
• > 104 m²: ca. 55% 

middelgroot tot klein 
• > 104 m²: ca. 30% 
• 55 – 84 m²: ca. 40% 
• < 55 m²: ca. 30% 
 

middelgroot 
• > 104 m²: ca. 35% 
• 55 – 84 m²: ca. 45% 

groot 
• > 104 m²: ca. 50% 

middelgroot 
• > 104 m²: ca. 30% 
• 55 – 84 m²: ca. 50% 
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 MARIAKERKE TERVUREN WEVELGEM MAASMECHELEN BONHEIDEN -
KEERBERGEN 

ESSEN 
 

eigendomstitel woningen 
 

groot aandeel eigenaar 
• aandeel eigenaar 75 à 80% 

groot aandeel eigenaar 
• aandeel eigenaar 75 à 80% 

groot aandeel eigenaar met 
sociale huurwoningen 
• aandeel eigenaar 75 à 80% 
• sociale huurwoningen ca. 

10% 

groot aandeel eigenaar 
• aandeel eigenaar 75 à 80% 

heel groot aandeel eigenaar 
• aandeel eigenaar ca. 85% 

heel groot aandeel eigenaar 
• aandeel eigenaar ca. 90% 

samenstelling huishoudens 
 

gemengd 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren ca. 30% 
• aandeel eenpersoonsgezin-

nen en gehuwd zonder kin-
deren ca. 50% 

 

vooral gehuwd met kinderen 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren 40 à 50% 

vooral gehuwd met kinderen 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren 40 à 50% 

vooral gehuwd met kinderen 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren 40 à 50% 

vooral gehuwd met kinderen 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren 40 à 50% 

vooral gehuwd met kinderen 
• aandeel gehuwd met kinde-

ren 40 à 50% 

inkomensbron huishoudens 
 

vervangingsinkomen 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, ca. 30% 

• aandeel vervangingsinko-
men ca. 40% 

kostwinnersmodel 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, 40 à 50% 

2 inkomens 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, ca. 30% 

• aandeel 2 voltijds inkomens 
ca. 30% 

 

2 inkomens 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, ca. 30% 

• aandeel 2 voltijds inkomens 
ca. 30% 

 

2 inkomens 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, ca. 30% 

• aandeel 2 voltijds inkomens 
ca. 30% 

 

kostwinnersmodel 
• aandeel 1 voltijds inkomen, 

ev. gecombineerd met ande-
re, 40 à 50% 

autogebruik relatief groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto 35 à 40% 

groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto ca. 50% 
 

relatief groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto 35 à 40% 

relatief groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto 35 à 40% 

groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto ca. 40 à 50% 

groot 
• aandeel werkverkeer uitslui-

tend auto ca. 40 à 50% 

BPA / RUP 
 

beperkt 
• enkele kleinere BPA’s / 

RUP's 
 

beperkt 
• enkele kleinere BPA’s / 

RUP's 
 

ja 
• BPA voor een deel van de 

wijk 
 

ja 
• BPA voor de hele wijk 
 

ja 
• APA van toepassing in 

Keerbergen 
• BPA’s voor het deel in Bon-

heiden 
 

neen 
• geen BPA / RUP 
 

geografische ligging 
 

Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant Antwerpen 
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4.3 opbouw van het onderzoek en gehanteerde methodiek 

4.3.1 inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodieken die gevolgd werden bij de verschillende deelaspecten van 
het onderzoek van de illustrerende cases. Dit onderzoek wordt per case als volgt gestructureerd: 

• de ruimtelijke analyse aan de hand van kaarten op verschillende schaalniveaus; 
• de demografische analyse aan de hand van diepte-interviews met bewoners; 
• de marktanalyse aan de hand van diepte-interviews met lokale specialisten; 
• de analyse van het lokale beleid aan de hand van bestaande plannen en interviews met ste-

denbouwkundige ambtenaren; 
• de uitwerking van voorstellen aan de hand van thema’s, die per case afzonderlijk gekozen 

worden op basis van de voorafgaandelijke analyse vanuit de vier invalshoeken. 
 
Zoals beschreven in het plan van aanpak (hoofdstuk 2), worden de drie belangrijke vragen uit het 
bestek op schaal van de illustrerende cases onderzocht. 

1. Hoe kan er omgegaan worden met het bestaande aanbod vanuit een streven naar het ver-
sterken van het stedelijk wonen in Vlaanderen en het benutten van de woonmogelijkheden 
binnen stedelijke gebieden (verdichtingsprojecten, renovatieprojecten, opvulling van het 
juridische aanbod aan percelen, …)? 

2. Wat zijn de mogelijkheden om nieuwe (woon-)concepten over de generaties heen te im-
plementeren en om de woningvoorraad aan te passen aan de veranderende demografische 
samenstelling van de bevolking en de hieruit voortvloeiende specifieke woonwensen van 
doelgroepen? 

3. Hoe kan het (her-)gebruik van traditionele woonwijken leiden tot een versterking van ruim-
telijke kwaliteit in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deze woonwijken, zoals 
groenvoorzieningen, openheid, openbaar domein, die een hogere gebruiks- en belevings-
waarde kunnen toegekend worden? 

 
 
 

4.3.2 methodiek ruimtelijke analyse 

De ruimtelijke analyse gaat in op drie schaalniveaus, die van belang zijn voor de klassieke woon-
wijken: 

• ruimtelijke ligging: plaats van de woonwijk in de stedelijke morfologie (schaal 1/20.000 en 
1/10.000); 

• de woonwijk: stedenbouwkundige eenheid in het bebouwde gebied (schaal 1/10.000); 
• woning: gebouw, leefruimte en buitenruimte (schaal 1/4.000). 

 
De ruimtelijke analyse bestaat uit vier delen, die telkens een aantal kaart bundelen: 

• situering: 
° orthofoto ~ 2000; 
° topokaart tot ~1914; 
° topokaart tot ~1955; 
° topokaart tot ~1985; 
° topokaart tot ~2005; 

• bebouwde ruimte: 
° bebouwing; 
° woningtypes; 
° voorzieningen; 
° ouderdom bebouwing; 

• onbebouwde ruimte: 
° straten; 
° groenstructuur; 
° percelen; 
° lege percelen; 

• overzicht: 
° openbaar vervoer; 
° voorzieningen; 
° synthese. 

 
De begrenzing van het studiegebied van de illustrerende cases wijkt in beperkte mate af van de af-
bakening van de woonwijk op het niveau Vlaanderen (zie hiervoor de basiskaart). Dit heeft onder 
meer te maken met de opname binnen het studiegebied van enkele elementen in de onmiddellijke 
omgeving van de woonwijk, die belangrijk zijn om een totaalbeeld te bieden van de wijk: 

• voorzieningen; 
• akkerland en weides waar momenteel nieuwe verkavelingen gebouwd worden; 
• randzones waar de bebouwing van de woonwijk verweven voorkomt met historische be-

bouwing. 
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4.3.3 methodiek demografische analyse 

SAMPLING EN BESPREKING RESPONDENTEN 
 
De respondenten werden via sneeuwbalsampling geronseld. In Essen-Wildert werd de dorpsapo-
thekeres en een leraar van de lokale lagere school aangesproken. In Tervuren werd via een lokaal 
immobiliënkantoor en via een collega die bevriend was met een wijkbewoner toegang gevonden. In 
Mariakerke en Wevelgem werd via kennissen van een projectmedewerker toegang gevonden. Een 
aantal mensen die actief waren in de wijkwerking hielpen ons verder.  
 
Waar sneeuwbalsampling niet lukte, werd getracht om gewoon rechtstreeks bij mensen aan te bel-
len en met hen een afspraak te maken. In Maasmechelen zijn we noodgedwongen tot deze metho-
diek overgegaan omdat er geen sleutelpersonen konden worden gevonden. In Bonheiden-
Keerbergen werd deels via een kennis, deels via at random aanbellen gewerkt. Bij de selectie van 
respondenten werd er zoveel mogelijk diversiteit beoogd naar demografische situatie van het gezin. 
Waar mogelijk werd zowel gepraat met jongere gezinnen met inwonende kinderen, als met oudere 
echtparen waar de kinderen reeds het huis uit zijn. De respondenten werden bevraagd via een semi-
gestructureerd diepte-interview met een open itemlijst. De interviews duurden telkens tussen tussen 
45 min. en 1,5 uur. Teneinde verdere diepgang te realiseren voor de cases, werden de 25 volgens 
deze methodiek afgewerkte interviews aangevuld met (8) kortere, ongestructureerde gesprekken 
met wijkbewoners of met sleutelpersonen van buiten de wijk (in Essen: de dorpsapothekeres van 
Wildert en een dorpsbewoner; in Tervuren een wijkbewoner en twee dorpsbewoners die de wijk 
reeds langere tijd kennen; in Mariakerke en Wevelgem met buurtbewoners die we op straat of in de 
tuin aantroffen en mensen die actief waren in de wijkwerking; in Bonheiden-Keerbergen met buren 
van de respondenten en kennissen van een projectmedewerker). 
 
 
 
BEDOELING, INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE INTERVIEWS 
 
Bedoeling van de kwalitatieve diepte-interviews is een eerste inzicht krijgen in de problematiek en 
vernieuwingsmogelijkheden/behoeften in de klassieke grootschalige verkavelingen in Vlaanderen. 
Specifieke aandacht gaat uit naar volgende 5 topics: 
 

• De woonbeleving sensu lato: met betrekking tot de verkaveling en de leefomgeving (i.e. 
appreciatie, voorzieningen, veiligheid, probleemervaring, sociaal contact, buurtdynamiek); 

 
• De woonbeleving sensu stricto: met betrekking tot de woongeschiedenis en de toekomsti-

ge wooncarrière (i.e. woonplaatskeuze, bouwproces, invloed van gezinssamenstelling op 
het wonen, invloed van verouderingsproces op het wonen, persoonlijke lessen en conclu-
sies); 

 
• De mobiliteit: relatie verplaatsingsgedrag – verkavelingskarakteristieken (i.e. gebruik van 

verschillende modi naar werk/school, ontspanning en voorzieningen in relatie tot de situe-
ring van de verkaveling t.o.v. de stad, autobereikbaarheid van de verkaveling, bereikbaar-
heid met het openbaar vervoer en de woonbeleving sensu lato); 

 
• De ruimtelijke ordening: vertrouwdheid met het intrumentarium inzake stedenbouw en 

ruimtelijke ordening (i.e. verkavelingsverordeningen, stedenbouwkundige verordeningen, 

herverkavelingsplannen, BPA/RUP, (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan), attitudes ten 
opzichte van ruimtelijke ordening; 

 
• Nieuwe woonconcepten en toekomstige woonscenario’s: reacties en meningen toetsen 

door het voorleggen van een aantal nieuwe woonconcepten (i.e. de ‘kangoeroewoning’, de 
‘zorgwoning’, de ‘pensioenwijk’, de ‘tuingroep’, de ‘privaat beheerde buurt’) die kaderen 
in een specifiek woonscenario (i.e. herverkaveling, individueel eigendom, gemeenschappe-
lijke eigendom, verdichting, ‘verluchting’, individueel wonen, groepswonen, heterogeen 
woonmilieu, homogeen woonmilieu, grootschalige projectmatige aanpak, kleinschalige in-
dividuele aanpak, verzorging). 

 
Aan de hand van deze topics waarrond het interview zich ontplooit, wordt er exploratief gepeild 
naar de ‘mentale kaart’ van de verkaveling bij de bewoners, dus naar de individuele representatie 
van de leefomgeving voortvloeiend uit de waardering, het gebruik, de beleving en de ervaring van 
de verkaveling. Het zijn de raakvlakken van deze mentale kaarten van de verschillende bewoners 
waar per case naar gezocht wordt. Gecombineerd met de verkavelingskarakteristieken en de per-
soonlijke opvatting betreffende woning en tuin, kan vervolgens zicht gekregen worden op het col-
lectief draagvlak voor nieuwe woonconcepten en potentiële ruimtelijke ingrepen, die dan weer in 
het licht van de ruimtelijke ordening en het beleid geplaatst kunnen worden.  
 
Omdat de woonconcepten en -scenario’s vaak (nog) niet gekend zijn, werd ter verduidelijking met 
afbeeldingen en schetsen gewerkt. 
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de ‘kangoeroewoning’ 
 
Als antwoord op de stijgende bouwgrondprijzen en vergrijzing van de bevolking, is dit een bouw-
formule waarbij twee gezinnen (bij voorkeur een oud en een jong) op één stuk grond wonen. Dit 
kan op twee manieren gerealiseerd worden: een bestaande woning wordt verbouwd of een totaal 
nieuwe woning wordt gebouwd. In beide gevallen wordt het huis, dat architecturaal één geheel 
vormt, in twee aparte woningen onderverdeeld. Elke woonst heeft een eigen ingang (c.q. het jonge 
gezin boven en het oude beneden) en kan met of zonder interne verbinding ingericht worden, naar-
gelang dit met de eigen kinderen, ouders, vrienden of andere gezinnen gebeurt. De ‘kangoeroewo-
ning’ laat dus toe om ergens levenslang te wonen met wederzijds voordeel voor beide gezinnen. 
 
 

 
een bestaande woning wordt verbouwd 
 
 

 
een nieuwe woning wordt gebouwd  
 
 

de ‘zorgwoning’ 
 
Het is een minder ingrijpend alternatief voor het ‘kangoeroewonen’ – dit woonconcept heeft name-
lijk een tijdelijk karakter – en is specifiek gericht op het zelfstandig oud worden in de vertrouwde 
omgeving. De ‘zorgwoning’ is een prefabconstructie die in de ruimte tussen twee huizen, dus over 
de perceelsgrens, of tussen het eigen huis en de perceelsgrens wordt opgesteld. Het is een op maat 
gemaakte woonunit met aangepaste kook-, leef- en wasruimte voor de oudere, en kan omschreven 
worden als het equivalent van een kamer in een home of serviceflat, maar dan in de (eigen) ver-
trouwde omgeving. Eventuele hulp en verzorging kunnen dan voorzien worden door de bewoners 
van de vaste woning (doorgaans kinderen, familieleden of vrienden). Het is een antwoord op het 
onderbenut stuk ‘niemandsland’ rond de perceelsgrens (bij halfopen en open bebouwing) – lees: de 
verplichte bouwvrije zijtuin. De ‘zorgwoning’ kan individueel of gemeenschappelijk georganiseerd 
worden, al naargelang de specifieke situatie.  
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de ‘pensioenwijk’ 
 
Dit is een op maat gemaakte verkaveling voor de gepensioneerde, met primaire aandacht voor de 
aangepaste woning en de woonomgeving: een ontmoetings- en hobbylokaal, brede wandelpaden, 
+/- autovrij, 24/24 verzorgingscentrum (zowel voor boodschappen als voor fysieke verzorging), 
restaurant en andere ontspanningsmogelijkheden. De ‘pensioenwijk’ heeft toegangen die kunnen 
afgesloten worden (’s nachts of overdag) om de veiligheid en rust van de oudere bewoners te ga-
randeren. De bewoners betalen een periodieke bijdrage voor het onderhoud van de ‘pensioenwijk’ 
en de voor hen toegankelijke voorzieningen. 
 
 
 
de ‘tuingroep’ 
 
Dit woonconcept is afgeleid van de woongroep (= een aantal mensen/gezinnen die samen in één 
huis met gemeenschappelijke ruimten wonen, een gemeenschappelijke huishouding voeren en vaak 
een gemeenschappelijke bezigheid hebben, hoewel men nog in grote mate zelfstandig is). De ‘tuin-
groep’ bestaat uit een aantal mensen/gezinnen die apart wonen, maar de tuin gezamenlijk gebrui-
ken. Aan de individuele eigendom, i.e. de bebouwde oppervlakte met de woning, is dus een ge-
meenschappelijke onverdeelde eigendom gekoppeld, i.e. de onbebouwde oppervlakte met tuin. De 
leden van de  ‘tuingroep’ houden er doorgaans eenzelfde levensstijl op na. De ‘tuingroep’ is een 
antwoord op de vaak te grote tuinen, dus op de vaak te grote individuele percelen, waarvan slechts 
een deel intensief gebruikt wordt. De woonkost wordt gedrukt, aangezien hier enkel de bebouwbare 
oppervlakte individueel bekostigd wordt en de tuin annex andere gewenste infrastructuur gemeen-
schappelijk gedragen wordt. Op die manier hebben de bewoners een grotere tuin ter beschikking 
tegen een lagere kostprijs die bovendien intensief benut wordt door het multipele gebruik. De 
‘tuingroep’ kan gerealiseerd worden via herverkaveling of als nieuw woonproject. 
 
Op de volgende bladzijden worden enkele voorbeelden gegeven van de ‘tuingroep’. 
 

 
 
 

 
 
 
 

de 'tuingroep': herverkaveling met gemeenschappelijke tuin per 2 of per 4
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de 'tuingroep': herverkaveling met gemeenschappelijke tuin per 6

 
 

 
 
 

 
 
 
 

de 'tuingroep': herverkaveling voor woonparken
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variant op de 'tuingroep': gemeenschappelijke tuin = semi-publieke ruimte 

semi- publieke ruimte

 
 

de ‘privaat beheerde buurt’ 
 
De private partij die de wijk ontwikkelde draagt bij verkoop van de woning de publieke infrastruc-
tuur mee over aan de bewoners. Op die manier wordt de daartoe opgerichte bewonersvereniging 
eigenaar van de wijk en staat voortaan ook in voor het onderhoud en beheer ervan (vertegenwoor-
digd door een raad van bestuur en bijgestaan door een door hen aangestelde managementfirma), 
daartoe betaalt elke bewoner een periodieke bijdrage aan die bewonersvereniging. In ruil daarvoor 
kunnen de bewoners samen beslissen over het reilen en zeilen in de buurt, gaande van voorzienin-
gen tot het aanpakken van problemen. 
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4.3.4 methodiek analyse markt 

Voor de analyse van de lokale marktwerking werden interviews gehouden bij lokale vastgoedma-
kelaars. Deze gesprekken hebben ook informatie opgeleverd die de cases overstijgt. Wanneer dit 
algemene uitspraken betreft, zijn deze verwerkt in de marktanalyse voor Vlaanderen; meer speci-
fieke informatie over de onmiddellijke omgeving van de case, dat voor het onderzoek relevant is, is 
verwerkt bij de case zelf. Daarbij wordt telkens een onderscheid gemaakt naar trends (inzake be-
volking en inzake aanbod) en beleidsaspecten. 
 
Voor de cases werden de volgende mensen bevraagd: 
 

1. voor Mariakerke: Hendrik Nelde, zaakvoerder van Nelde Immobiliën zoals het hoort, 
Vlaanderenstraat 11 – 9000 Gent. 
Nelde is erkend BIV makelaar en voorzitter van CIB Oost-Vlaanderen. 

 
2. voor Tervuren: Katrien Vanden Waeyenbergh van Vastgoed Immo VDW, Leuvense-

steenweg 2c, 3080 Tervuren. 
Vastgoed Immo VDW is reeds 25 jaar gevestigd te Tervuren. Het kantoor is gespeciali-
seerd in het verkopen en het verhuren van woningen, villa's, appartementen en bouwgron-
den in groot-Tervuren en omliggende gemeenten. 

 
3. voor Wevelgem: Benoit Vandaele van Verkoop en Verhuur Vastgoed Habitat, Kort-

rijkstraat 23 – 8560 Wevelgem. 
Vastgoed Habitat is reeds meer dan 15 jaar een vastgoedkantoor voor de verkoop en ver-
huur van alle vastgoed in de ruime omgeving van Wevelgem. De zaakvoerder is een er-
kend BIV vastgoedmakelaar. 

 
4. voor Maasmechelen: Marco Imbornone, zaakvoerder van SIM zakenkantoor, Thomasbo-

slaan 72 bus B – 3630 Maasmechelen. 
SIM incorporeert naast een bankfunctie (AXA), ook het verhandelen van vastgoed. SIM is 
een erkende vastgoedmakelaar. Het kantoor rich zicht niet op de markt van dure woningen. 

 
5. voor Bonheiden-Keerbergen: Tom Schoeters van Winston Schoeters Vastgoedkantoor, 

Gemeenteplein 22 – 3140 Keerbergen.  
Vastgoedkantoor Winston Schoeters bvba is een familiezaak onder leiding en eigendom 
van de familie Schoeters met meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop en verhuur van hui-
zen, villa’s, appartementen en bouwgronden. De onderneming doet ook schattingen en op-
metingen en ontwikkelt verkavelingen. Winston Schoeters is destijds begonnen in zijn 
functie als landmeterexpert en is zich van daaruit op vraag van zijn klanten eveneens gaan 
toeleggen op de verkoop en verhuur van vastgoed. Gaandeweg is het kantoor uitgegroeid 
tot één van de grootste kantoren van Vlaams-Brabant. 

 
6. voor Essen51: Yannick Tielen van Verkoop en Verhuur Immo Debacko, Kapelstraat 60 – 

2910 Essen. 
Immo Debacko werd opgericht in 1990 en werd uitgebouwd tot een gevestigde waarde in 
Essen. Door de jaren heen vergaarde zij reeds veel ervaring op het gebied van vastgoed-

                                                                  
51 De insteek betrof hier 2 wijken, namelijk Heikant (nabij de kern Essen) en Heiend (nabij de kern Wildert, 
en geselecteerd als case). 

transacties en projectontwikkeling. Dankzij deze ervaring werden er duurzame banden ge-
schapen tussen het kantoor, de overheidsinstellingen (kadaster, registratie, OVAM,…), 
gemeenten, banken alsook met verschillende notariaten. Ook aannemers en projectontwik-
kelaars vinden de weg naar Immo Debacko, zodat ook nieuwbouw een belangrijke plaats 
inneemt in hun aanbod. Sinds kort wordt het netwerk uitgebreid met een tweede kantoor in 
Kapellen genaamd ID vastgoed nv. Immo Debacko bvba en ID vastgoed nv bestaan uit vijf 
professionele medewerkers die beschikken over de nodige ervaring en de B.I.V. erkenning 
en zodoende onderworpen zijn aan de strenge deontologische regels van het B.I.V. 
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4.3.5 methodiek analyse lokaal beleid 

De analyse van het lokale beleid op het niveau van de illustrerende cases gebeurt door middel van 
een bevraging van een verantwoordelijke voor stedenbouw over de evolutie van de woonwijk en 
het lokale beleid: 

• fasering in de totstandkoming van de wijk; 
• eventuele stedenbouwkundige voorschriften op gemeentelijk niveau (BPA, verkavelingen, 

verordeningen) en de chronologie van deze plannen ten opzichte van de ontwikkeling van de 
woonwijk (interferentie met verkavelingen, wijzigingen in de BPA’s , verandering van con-
cepten, voorwaarden, …); 

• bepalingen en aandachtspunten in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan mbt. deze 
woonwijken; 

• recente ruimtelijke transformaties of aanvragen tot wijzigingen; 
• instrumenten van het lokale niveau om sturend op te treden; 
• positie van stedenbouwkundig advies of sturing (uitgebouwde stedenbouwkundige dienst, 

intercommunaal verband, studiebureau/architect, …); 
• positie van publieke actoren (voorzieningen in de wijk, aanleg van groen, sociale woningen, 

fietspaden en voetwegen, …); 
• positie van maatschappelijke actoren ten aanzien van lokaal beleid (wijkvereniging of 

wijkraad, identiteit, …); dit gaat over de invloed van maatschappelijke actoren op de place-
making van de wijk: staat deze als entiteit op de kaart (met een eigen identiteit) en wordt de-
ze zo herkend door bewoners en beleidsmakers, en zo ja welke invloed heeft dit gehad naar 
beleidsvoering in de gemeente (allocatie van middelen voor scholen, voorzieningen,…). 

 
 
 
De volgende interviews met stedenbouwkundige ambtenaren werden afgenomen: 
 

• Mariakerke: met S. Van Eeckhout, M. Pinte en B. Minnebo (laatstgenoemde woonde het 
gesprek niet volledig bij) van de stedenbouwdienst van de stad Gent. S. Van Eeckhout is 
vooral betrokken bij het vergunningenbeleid, M. Pinte is meer betrokken bij de planning; 

 
• Tervuren: met L. Craps, diensthoofd ruimtelijke ordening en huisvesting, en met B. Gen-

brugge, planoloog; 
 

• Wevelgem: met M. Paelinck, stedenbouwkundig ambtenaar; 
 

• Maasmechelen: met M. Houben, afdelingshoofd technische dienst; 
 

• Bonheiden-Keerbergen: met D. Van Hoof, technische dienst; 
 

• Essen: met S. Vannassau, loket stedenbouwdienst (stedenbouwkundig ambtenaar was 
niettegenstaande duidelijke afspraak afwezig). 

 
 

4.3.6 methodiek uitwerking van voorstellen 

De analyse van de illustrerende cases vanuit de vier invalshoeken leidt tot een tentatieve formule-
ring van voorstellen. Deze hebben betrekking op de opwaardering van deze woonwijken in functie 
van de probleemstelling, zoals bepaald in de opdrachtomschrijving (hoofdstuk 1). Concreet gaan 
we na welke ingrepen mogelijk zijn op het niveau van de woning en de woonwijk. We onderzoe-
ken dit thematisch en kiezen per woonwijk enkele thema’s, op basis van de specifieke kenmerken 
van de woonwijk. Zo worden binnen de aspecten, die gebruikt werden op Vlaams niveau om ver-
schillende types van woonwijken te onderscheiden, per case enkele typische kenmerken aangehaald 
en thema’s voor verdere uitwerking geformuleerd. 
 
De vraagstelling wordt dus per case themagericht geconcretiseerd. Er wordt dus niet per case op 
alle aspecten ingegaan. Het totaalbeeld van de voorstellen zal een overzicht bieden van de mogelij-
ke manieren van aanpak binnen deze woonwijken, en werkt ons inziens illustratief voor het onder-
zoeksobject (het geheel van de geselecteerde klassieke woonwijken in Vlaanderen). 
 
In sommige gevallen worden meerdere cases op één schaal binnen hetzelfde thema betrokken. 
Hiervoor zullen dan sterk uiteenlopende voorstellen uitgewerkt worden, omdat de uitgangspunten 
en de randvoorwaarden totaal anders zijn. Zo is bijvoorbeeld zowel in Maasmechelen als in Tervu-
ren het zoeken naar voorstellen op perceelsniveau een belangrijk thema. De manier van aanpak en 
de voorstellen zullen echter in beide gevallen grondig van elkaar verschillen omdat het patroon van 
de lege percelen totaal anders is. 
 
Onderstaande matrix bevat een overzicht van de thema’s, die bij de uitwerking van voorstellen 
voor de cases aan bod komt. De keuze van de thema’s volgt uit de specifieke kenmerken van de 
woonwijk, die toegelicht worden bij elke case afzonderlijk. 
 
 

Tabel 6. Matrix van onderzoeksthema’s per case 

 OMGEVINGSNIVEAU WIJKNIVEAU PERCEELSNIVEAU 

voorzieningen Mariakerke Maasmechelen  

ruimtelijke structuur Bonheiden-Keerbergen Mariakerke Wevelgem 

landschap Bonheiden-Keerbergen  Tervuren 

woningtype  Maasmechelen Bonheiden-Keerbergen 

Essen 

lege percelen Bonheiden-Keerbergen Maasmechelen Tervuren 

ontsluiting Essen Wevelgem Essen 

 
 





4.5 Mariakerke

4.5.1 ruimtelijke analyse

SITUERING

Deze wijk is ontstaan op de kastelengordel ten noorden van Gent (zie hiervoor de topografi sche 
kaart ‘Dépôt de la Guerre’ van 1914). De kastelen structureren vandaag de wijk op drie verschillende 
manieren:

• De kastelenparken met de oude bomen staan in sterk contrast met de andere kavels in de wijk 
en stralen een publiek karakter uit. De gemiddelde oppervlakte van de percelen is 800 m². De 
kasteelpercelen zijn tot 34.000 m² groot.

• De Botestraat, de enige recht doorlopende straat in de wijk, waarlangs de meeste van de 
kastelen gelegen zijn, is een belangrijke verbindingsweg en ontsluit ook de wijk op een 
degelijke manier. De kastelengordel loopt ook buiten het gebied van de wijk door.

• Vandaag zijn verschillende publieke en verzorgende voorzieningen in de kasteelgebouwen 
ondergebracht; wijkcentrum, dienstencentrum, psychiatrisch ziekenhuis, dagcentrum voor 
mindervaliden, café.

BEBOUWDE RUIMTE

Het bebouwingspatroon van Mariakerke wordt gekenmerkt door de geleidelijke concentratie van 
woningen naar het centrum. In het noorden worden nieuwe verkavelingen aangelegd en in het 
zuiden van het gebied wordt binnen de bestaande bebouwing verder verdicht (zie hiervoor kaart 
‘ouderdom bebouwing’). Ook de woontypes zijn georganiseerd langs een noord-zuid as: concentratie 
van eengezinswoningen in het noorden en aaneengesloten bebouwing in het zuiden (zie kaart 
‘woningtypes’).
Voorzieningen, winkels en horeca zijn gebundeld langs de verbindende wegen, meestal aan de rand 
van de wijk.

ONBEBOUWDE RUIMTE

Mariakerke heeft een gemiddelde perceelsdichtheid van 12,15 percelen/ha. Het straatpercentage is 
met 14,8% van het studiegebied, dubbel zo hoog als in Tervuren.

Vandaag is de wijk in Mariakerke heel dicht bebouwd en het aandeel lege percelen is laag (zie kaart 
‘details lege percelen’: Mariakerke is met 11,8% heel laag.). De nog leegstaande percelen kunnen in 
twee categorieën worden opgedeeld:

• alleenstaande, kleine percelen van een verkaveling verspreid over het volledig studiegebied;
• akkerland in het noorden van het gebied dat vandaag door nieuwe verkavelingsprojecten 

ontwikkeld wordt.
Door recentere ontwikkelingen worden de laatste nog leegstaande restruimtes binnen de wijk verkaveld. 
Hierdoor ontstaat een gevoel van een volgebouwde wijk (zie ook interviews in Mariakerke in deel 
4.5.2.). Op twee plaatsen zijn zelfs de randen van de grote kasteelpercelen mee verkaveld. De publieke 
ruimte is tot zijn minimum beperkt en informele restruimtes in de wijk bestaan nauwelijks.
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socio-culturele infrastructuur

café

bakker

slager

algemene voedingswinkel

sport- of speelterrein

postservice

lokaal dienstencentrum

bibliotheek

bank

dokter

apotheek

middelbaar onderwijs

sporthal / zwembad

kleinhandelsconcentratie

treinstation/halte

verbindende bus-tramlijn

aansluitingscomplex auto(snel)weg

500 m 3 km
MARIAKERKE

VOORZIENINGEN

VOORZIENING BINNEN DE WIJK

VOORZIENING BUITEN DE WIJK
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4.4.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: Man en vrouw, beiden 50 jaar en afkomstig uit Wondelgem; 3 thuiswonende kinderen van 16, 
24 en 25; zij huisvrouw, hij zelfstandige (sanitair); hebben 3 auto’s; perceelsgrootte: 800 m²; wo-
nen hier 15 jaar; ouderdom woning: 15 jaar. 
 
R2: Vrouw, 64 jaar, heeft man van 66 en zijn afkomstig uit Sint-Niklaas en Oudenaarde; 3 uithui-
zige kinderen van 38, 37 en 40; beiden in pensioen; hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 900 m²; wo-
nen hier 40 jaar; ouderdom woning: 40 jaar. 
 
R3: Man en vrouw, respectievelijk 45 en 43 en afkomstig uit Wondelgem en Evergem; 3 thuiswo-
nende kinderen van 15, 17 en 19; zij huisvrouw, hij hoge functie bij een bank; hebben 2 auto’s; 
perceelsgrootte: 1200 m²; wonen hier 18 jaar; ouderdom woning: 18 jaar. 
 
R4: Man en vrouw, beiden 59 en afkomstig uit Gent; 3 uithuizige kinderen van 22, 34 en 36; bei-
den in pensioen; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 1100 m²; wonen hier 34 jaar; ouderdom woning: 
34 jaar. 
 
De gestructureerde diepte-interviews werden verder aangevuld met 3 lossere gesprekken met be-
woners van de woonwijk. 
 
 
 
DE WOONWIJK 
 
De woonwijk is gelegen aan de rand van Gent en is zo’n 279 ha groot. Hij telt enkele kleine kas-
teelparken die evenwel opvallend aanwezig zijn. Het gros van de woningen is gerealiseerd in de 
periode 1960-1980, met een belangrijk aandeel woningen uit de jaren zestig. De gemiddelde leef-
tijd van de bewoners is er met 53 jaar dan ook eerder hoog en het aandeel gezinnen met kinderen 
erg laag (30%). De kans dat hier momenteel woningen op de markt komen is dus relatief groot. Het 
aandeel open en halfopen bebouwing ligt aan de lage kant, er zijn een 10% appartementen die ge-
concentreerd voorkomen in de verkaveling. De woningen zijn eerder middelgroot, i.e. 50% is tus-
sen 55 m² en 85 m² en 30% is groter dan 105 m², en de tuinen zijn eveneens van een gemiddelde 
grootte. Het vervangingsinkomen domineert in de verkaveling (ca. 40%), het aandeel gezinnen met 
1 voltijds inkomen bedraagt er 30%.  
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU LATO 
 
sociale en fysieke omgeving 
 
De respondenten wonen allen graag tot zeer graag in de verkaveling. De meesten hebben boven-
dien vrienden en/of familie in de verkaveling wonen of net daarbuiten. Buurtproblemen zijn onbe-
staande en het veiligheidsgevoel is goed, hoewel enkele bewoners reeds te maken hadden met auto-
inbraak. Het optimale sociaal contact en de hieruit voortvloeiende sociale controle liggen aan de 
basis. Hierbij dient wel opgemerkt dat de geselecteerde verkaveling samengesteld is uit een aantal 

deelverkavelingen. Dit is tevens duidelijk te merken bij de interviews, i.e. geen enkele bewoner 
praat over de case als ‘zijn’ verkaveling of buurt, maar bedoelt hiermee telkens het geheel van een 
aantal direct omliggende straten, die doorgaans gelijktijdig aangelegd zijn. 
 
Het is op dit niveau dat men doorgaans wel vindt dat er meer publiek groen of ontspanningsmoge-
lijkheid kan/mag zijn: een buurtplein met zitbankjes, een speelpleintje voor de kinderen en doorste-
ken tussen de verschillende deelverkavelingen in de vorm van wandel- of fietsverbindingen kwa-
men naar voren. De algemene indruk leeft dat hier evenwel geen plaats meer voor is omdat alles 
min of meer ‘volgebouwd’ is. De functie van het gewenste publiek groen en de ontspanningsmoge-
lijkheid dient dan ook vooral geïnterpreteerd te worden in termen van ‘zuurstof’ en ‘verluchting’ 
brengen in de buurt. De sociale functie is hier duidelijk ondergeschikt aan, aangezien men in het 
algemeen reeds tevreden is over het gewenste sociaal contact. Toch lijkt dit wel mooi meegenomen 
om de sociale contacten uit te breiden die zich doorgaans tot de direct omliggende woningen be-
perken.  
 
 
 
voorzieningenaanbod 
 
Over het lokale voorzieningenaanbod is men gemiddeld tevreden, vooral door de nabijheid van 
Wondelgem en Gent. Buurtwinkels – zoals een bakker, slager, krantenwinkel, een superette die op 
zondag open is – voor de kleine snelle boodschap waar men gemakkelijk te voet of per fiets naar 
toe kan, zijn evenwel niet gelijkmatig verdeeld of ondermaats (mede door een verbod op handel in 
sommige deelverkavelingen). Bijgevolg wordt relatief snel de auto genomen om zich ook binnen 
de verkaveling te verplaatsen.  
 
 
 
evoluties 
 
De bewoners zijn zich bewust van een zekere buurtdynamiek, van de vaststelling dat jongere ge-
zinnen instromen en oudere vertrekken. Dit wordt doorgaans als positief ervaren, hoewel vroegere 
sociale contacten niet evenwaardig worden vervangen. In het algemeen stelt men zich wel vragen 
bij de toenemende dichtheid van de buurt en simultaan verdwijnen van de open ruimte. Deze laatste 
was dus een doorslaggevende factor bij de woonplaatskeuze, die vandaag niet meer zo duidelijk 
speelt. De ‘rust’ in de buurt lijkt hier evenwel niet of veel minder onder te lijden, mede doordat het 
hoofdzakelijk geen ‘luidruchtige stadsmensen’ of ‘grote (migranten)gezinnen’ zijn die er komen 
wonen.  
 
Als voelbare ondertoon is uit de interviews een zekere ongerustheid te merken over de toekomst 
van de buurt: “Hoe lang gaat men hier nog blijven bij bijbouwen? Tot er geen m² vrije ruimte meer 
overblijft?”; “Wanneer en hoe gaat de gemeente nu eens werk maken van de buffering van de R4? 
Want ze gaan daar een autosnelweg van maken en toch bouwt men daar altijd maar bij”; “Ik zou 
hier graag zo lang mogelijk blijven wonen, maar dat valt natuurlijk nog te zien… “; “Ik hoop hier 
te kunnen blijven wonen, maar ja, wie kan dat nu nog met zekerheid zeggen…”.  
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DE WOONBELEVING SENSU STRICTO 
 
woongeschiedenis 
 
Bij de keuze voor de verkaveling speelden steeds de aspecten ‘nabijheid van Gent’ en ‘rustig en 
groen’ een voorname rol. Dichter bij Gent of ín de stad woont men liever niet. Men is hier komen 
wonen als resultaat van een vooraf geplande en gefaseerde zoektocht naar een definitieve woon-
plaats in de buurt van de geboorteplaats of in de nabijheid van het werk. Voorafgaand is men reeds 
een 2-tal keer verhuisd, zeer vaak dus in de regio rond Mariakerke, alvorens hier een stukje grond 
te kopen. Men kocht dit van de verkavelaar, die men doorgaans niet meer kent, en bouwde er zijn 
woning naar believen op (of liet dit doen door een aannemer). Vaak stond het aantal kinderen in 
deze fase reeds min of meer vast, een extra ruimte die zowel als bureau, opbergplaats of als kinder-
slaap- of leefkamer kon dienen moest dit opvangen. Latere of geplande verbouwingswerken zijn 
vaak niet ingrijpend of bijkomstig. 
 
 
 
toekomst 
 
Bij het bouwen is geen rekening gehouden met het verouderingsproces of het is toevallig dat de 
meeste leefruimtes op de begane grond zijn. Toch wil men zo lang mogelijk in de eigen woning 
blijven wonen, i.e. het moment waarop de keuze zich opdringt wordt zover mogelijk vooruitge-
schoven. Over de toekomstige wooncarrière is dan ook zelden nagedacht. In dit verband komt als 
eerste een afwijzing van een bejaardenhome of serviceflat consequent naar voren, het is voor velen 
geen optie, hoewel het hen toch de enige lijkt. Er speelt doorgaans wel een besef dat de woning te 
groot wordt wanneer alle kinderen het huis uit zullen zijn, maar dan wordt vaak al aan de kleinkin-
deren gedacht of soms ook aan het feit dat er in principe plaats genoeg zou zijn voor iemand om er 
te wonen.  
 
Wanneer de kinderen reeds het huis uit zijn, stelde men zich wel al duidelijke vragen in verband 
met de veranderende woonbehoefte, maar hier blijft het doorgaans bij. De oplossingen of alterna-
tieven waartussen gekozen wordt, zijn klassiek en voor de hand liggend (lege kamer wordt bureel 
of logeerkamer voor het kleinkind, men rekent indirect op hulp van de kinderen bij het ouder wor-
den, men overweegt het intrekken bij de kinderen bij verminderde gezondheidstoestand). Men is 
zich algemeen bewust van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, zowel in termen van schaarste als 
in termen van bedreiging van de open ruimte. Ook in verband met de woontoekomst van de 
(klein)kinderen heeft men zich wel eens vragen gesteld: “Hoe gaan zij in godsnaam nog een stuk 
bouwgrond kunnen betalen?”; “Hier is het in ieder geval al veel te duur geworden voor hen om 
nog een huis of grond te kopen”. 
 
 
 
woonkost 
 
De respondenten vinden hun woonkost ‘te doen’ tot hoog. 1 respondent betaalt niet meer af, maar 
vond zijn woonkost vroeger ‘gewoon’. 1 respondent heeft de grond en woning gekregen van de 
schoonouders en heeft altijd een lage woonkost gehad. Men is zich duidelijk bewust van de enorme 
meerwaarde die de grondgebonden woning doorheen de tijd gekregen heeft, allen schommelend 
tussen de 250.000 en 300.000 euro. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is. 

Bij het voorleggen van de nieuwe woonconcepten werd veelal in de eerste plaats verwezen naar de 
beperktheid qua mogelijkheden wegens de lopende afbetaling.  
 
 
 
DE MOBILITEIT 
 
Ondanks de ligging nabij het stadscentrum van Gent is het autobezit in Mariakerke hoog. Deson-
danks is het gebruik ervan voor woon-werkverkeer eerder beperkt en de tevredenheid over het OV-
aanbod groot. Voor grote boodschappen neemt men de auto naar Wondelgem of Gent. Ook binnen 
de verkaveling wordt echter relatief snel naar de auto gegrepen voor verplaatsingen in het alge-
meen, dit lijkt het gevolg van de versnipperde ontstaanswijze van de verkaveling, die als een onge-
controleerde aaneenrijging van deelverkavelingen (i.e. buurten) kan beschouwd worden (momen-
teel vindt uitbreiding richting R4 plaats). De openbaarvervoervoorziening heeft via lijnaanpassin-
gen deze globale evolutie wel gevolgd, maar tram- en busverbinding naar Gent moeten respectieve-
lijk dichterbij en rechtstreekser om toch een volwaardig alternatief te bieden voor het frequent au-
togebruik. Voor de verschillende ontspanningsbezigheden wordt zeer vaak de auto genomen, naar 
school gebeurt per fiets of bus.  
 
 
 
DE RUIMTELIJKE ORDENING 
 
De respondenten waren allen eigenaar-bouwers, die reeds een 15- tot 35- tal jaar in de verkaveling 
woonden. Zij kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, maar kochten 
hun solitair perceel en zochten individueel een aannemer en architect. Een minimum aan (stan-
daard) verkavelingsverordeningen was van kracht, zoals de nokhoogte, afstand tot de perceels-
grens,… Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing. Van een geldend 
BPA/RUP zijn zij niet op de hoogte en weten doorgaans niet wat ze betekenen, zo ook voor het 
ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan hebben de bewoners eveneens nog nooit ge-
hoord, maar van de betekenis kunnen zij zich wel iets inbeelden. Dat hun verkaveling, en dus hun 
buurt, in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Hun attitude is algemeen positief tegen-
over de ruimtelijke ordening, zij ondervonden geen hinder bij het realiseren van hun woonplannen. 
Er is een duidelijke onvertrouwdheid te merken met het huidige planningsera en haar geldende in-
strumenten, alsook met de huidige projectmatige manier van werken bij het realiseren van verkave-
lingen.  
 
 
 
NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
 
het draagvlak voor de woonconcepten 
 
de ‘kangoeroewoning’ 
Aanvankelijk stond men hier weigerachtig tegenover, maar veel heeft te maken met het niet gekend 
zijn en louter praktische zaken. Zo werd lawaaihinder aangehaald en privacy (terwijl de ‘kangoe-
roewoning’ als 2 volledig gescheiden woningen kan gebouwd worden), alsook de vigerende verka-
velingsverordeningen (terwijl de nokhoogte en perceelsgrensafstand ed. als hinderpaal kunnen op-
geruimd worden door een hiertoe faciliterende overheid). ‘Ieder zijn eigen plekje’ is eveneens een 
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terugkerend argument, doch ingegeven door de huidige ‘normale’ gang van zaken. Het zijn vooral 
de oudere gezinnen die hun bedenkingen hebben bij dit woonconcept, en bezien dit als ‘niet meer 
van toepassing’ aangezien hun kinderen reeds een eigen huis hebben. De jongere gezinnen gaven 
daarentegen eerder blijk van interesse, maar dit was hoe dan ook toekomstmuziek voor hen. Ook 
werd gewezen op de structurele onmogelijkheid voor een extra bouwlaag. Het relatief grote aandeel 
oude woningen dat hier op de markt komt en de instroom van jonge gezinnen, het feit dat men 
veelal toch rekent op de hulp van de kinderen in een later (ouder) stadium en het aanwezige besef 
van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, maken de ‘kangoeroewoning’ tot een betrekkelijk goede 
kanshebber voor deze case. 
 
de ‘zorgwoning’ 
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit con-
cept afvraagt. Na duidelijk te stellen dat de bedoeling van dit concept een brede doelgroep bereiken 
is (eventueel met overheidssubsidies) en de onbenutte ruimte tussen de open woningen nuttig aan-
wenden is (de perceelsgrens en hieraan gekoppeld ‘niemandsland’ dus concreet bruibaar maken), 
werd toch een duidelijke interesse kenbaar. Dit was vooral zo bij de oudere gezinnen, die nadruk-
kelijk leken na te vragen of “dit dan uiteindelijk veel aan de woning zelf zou veranderen?” en of 
“dit dan veel minder zou kosten dan de ‘kangoeroewoning’ of een serviceflat?”. Zij zijn duidelijk 
niet erg happig om nog grote verbouwingswerken door te voeren, iets ‘kant-en-klaars’ lijkt hen be-
ter. Vooral met de onderliggende idee van een daartoe faciliterende wetgeving die praktische hin-
derpalen opruimt (zoals afstand tot de perceelsgrens, tot de rooilijn, …) en dit betaalbaar maakt 
voor de ‘gewone’ mensen, leken de oudere en sommige jongere gezinnen hiervoor open te staan. 
Mede ingegeven door het feit dat men hier op vrij eenvoudige wijze lang in de vertrouwde omge-
ving kon blijven, aangezien bijna alle respondenten uit deze regio van Mariakerke afkomstig waren 
en hier al 15 tot 35 jaar woonden.   
 
de ‘pensioenwijk’ 
Dit sprak verschillende gezinnen onmiddellijk aan, hoewel anderen ook onmiddellijk ‘neen’ zei-
den. Dit woonconcept leek geen ‘misschien’ of  ‘ik weet het niet’ teweeg te brengen bij de respon-
denten. Niet-geïnteresseerden willen in een ‘gemengde’ omgeving blijven wonen en verafschuwen 
het oud worden tussen andere ‘oudjes’. Geïnteresseerden zagen het als ‘iets nieuws’ en ‘iets soci-
aals’, het trok hen aan omdat het minder op ‘zieken- en bejaardenhuispraktijken’ leek, ook al zou 
het meer kosten. Maar alweer wil men hiervan het eerste voorbeeld wel eens in de realiteit zien.  
 
de ‘tuingroep’ 
Men stond hier met enige argwaan tegenover, i.e. het ‘delen’ van ‘persoonlijk’ bezit met anderen 
leek een bron van frustratie en burenruzie. “We hebben hier een goed sociaal contact met onze bu-
ren en we zouden dat graag ook zo houden” was een vaak terugkerende mening. Het ‘tuingroep’-
concept houdt duidelijk een (te) grote attitudeverandering in, des te meer als dit bij reeds bewoonde 
percelen moet gebeuren. Niettemin spreekt het idee van de grotere tuin voor een lagere kost wel 
aan, het zou bovendien terug wat extra ‘zuurstof’ in de woonomgeving brengen. Ook naar het on-
derhoud van het eigen perceel toe in een later (ouder) stadium, spreekt het idee van gedeelde on-
derhoudskost voor de niet-bebouwde oppervlakte wel aan. Meer dan bij de andere woonconcepten 
werd hier evenwel aangehaald dat men “dat toch niet zomaar met iedereen zou zien zitten”. Som-
migen haalden aan dit enkel met de kinderen, familie of vrienden te doen, anderen haalden aan dit 
juist niét met kinderen, familie of vrienden te doen. ‘Moest’ men verhuizen en op zoek zijn naar 
een nieuwe woonplaats, zouden enkelen wél gerust een deel van de eigen tuin willen opgeven voor 
een centraal gelegen (semi-)publieke ruimte, bedoeld voor de omwonenden hiervan (de gemeente 
staat dus wel in voor het onderhoud van deze ruimte). Het lijkt voor de meeste gezinnen een 

‘nieuw’ en ‘aangenaam’ alternatief van wonen voor de ‘traditionele’ buurt (waarmee de huidige 
eigen buurt bedoeld wordt). 
 
de ‘privaat beheerde buurt’ 
Dit concept werd als ‘onnodig’ en ‘onwenselijk’ bestempeld. Men ziet geen verbetering van de 
huidige situatie in door middel van dergelijk concept, het wordt eerder als afstotend dan aantrekke-
lijk ervaren. De vrije tijd wordt liever anders aangewend dan aan het reilen en zeilen van een be-
wonersvereniging, die volgens sommigen bovendien oorsprong van zinloze discussies en burenru-
zies kan zijn. 
 
 
 
de omkaderende scenario’s 
 
Bij de bewoners heerst unanimiteit omtrent het scenario van ‘verluchting’. Herverkaveling met het 
oog op ‘verdichting’ stoot hier op ernstig algemeen verzet. Veel heeft ook te maken met de manier 
van voorstellen, i.e. ‘herverkaveling’ en ‘verdichting’ an sich hebben in globo een pejoratieve con-
notatie, maar veel van de voorgelegde woonconcepten die enige interesse konden wekken kaderen 
wel in een specifiek verdichtings- of herverkavelingscenario. Het komt erop aan de wensen en be-
hoeften van de bewoners bloot te leggen waaraan deze concepten beantwoorden.  
 
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin lijkt voor velen problemen te scheppen wan-
neer dit zonder meer in hun huidige situatie zou toegepast worden, maar de aantrekkelijke voorde-
len (woonkostverlaging, grotere tuin) zouden hen doen twijfelen moesten zij ‘opnieuw’ kunnen 
beginnen. Het individueel perceel met voldoende grote eigen tuin blijft evenwel (gemakkelijk-
heidshalve) overduidelijk de nummer 1. Terwijl het wonen in groepsverband op deze manier (i.e. 
volgens het ‘tuingroep’-concept) betwijfeld wordt, wordt het groepswonen met semi-publieke 
ruimte als overwegend positief voorgesteld. De overheid als eigenaar en beheerder van deze ruimte 
en ook als scheidsrechter, lijkt een vertrouwde zekerheid in te bouwen voor de respondenten bij 
deze ‘nieuwe’ woonwijze.  
 
Met betrekking tot de ‘pensioenwijk’ is een duidelijk verschil te merken in voorkeur voor een ho-
mogeen of heterogeen woonmilieu. Met betrekking tot de buurt in het algemeen wordt de instroom 
van jonge gezinnen als positief ervaren. Hier wordt evenwel telkens slechts in termen van ‘jong’ en 
‘oud’ gedacht, niet in termen van ‘levensstijl’ of ‘sociale klasse’ en ‘nationaliteit’. Wanneer het 
hier op aan komt, verkiest men duidelijk een homogene omgeving. Groepswonen kan niet zomaar 
met iedereen, sociale woningen en andere ‘typische (groot)stedelijkheid’ worden als negatief erva-
ren en niet passend in de buurt. Er is een duidelijke argwaan te merken omtrent de verstedelijking 
van de leefomgeving.  
 
Het op grootschalige wijze herstructureren van de huidige woonomgeving wekt in het algemeen 
geen interesse. Men ziet zijn woning en eigendom niet als onderdeel van een geheel. De onver-
trouwdheid met een projectmatige aanpak en met een eigen situering in een planningscontext is 
hier niet vreemd aan. Dit heeft duidelijk voor gevolg dat men alles ‘boven het hoofd’ ziet gebeuren 
en een zekere ongerustheid beleeft. 
 
De respondenten zijn allen duidelijk genetwerkt in de buurt en beschouwen dit als een belangrijke 
positieve factor. Hun gehechtheid aan hun woonomgeving heeft dus eerder betrekking op de socia-
le en praktische kant dan op de fysieke verschijningsvorm. Van status is hier niet echt sprake, hoe-
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wel men beseft dat in hun buurt eerder gegoede mensen wonen. De ‘zorgwoning’ kan daarom als 
een goede kanshebber beschouwd worden voor deze case, maar ook het kleinschalig en verspreid 
inplanten van zorgfuncties (dus eerder op buurtniveau), zoals serviceflats of bejaardenwoningen, 
werd enkele keren gesuggereerd.  
 
Alle respondenten hechten een zeer groot belang aan hun woning, vooral omdat zij die zelf ge-
bouwd hebben, doch sommige voorgelegde nieuwe concepten lijken aan te spreken. Opvallend is 
wel dat hier vooral naar het idee verwezen wordt en men doorgaans eerder behoudsgezind is wat de 
eigen woning betreft. Enkele jongere respondenten leken evenwel niets definitief uit te sluiten.. Een 
externe of dwingende factor – zoals een verslechterende gezondheidstoestand of een faciliterende 
en stimulerende overheid – zal duidelijk moeten spelen. Ook een markt die dergelijke woonvormen 
aanbiedt, zodat van bij het begín kan beslist worden hierin te stappen, lijkt een belangrijke sturende 
factor. 
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4.4.3 analyse markt 

TRENDS 
 
beweging bewoners 
 
• Respondent benadrukt dat Mariakerke absoluut goed in de markt ligt. Mariakerke is door zijn 

goede verbinding met zowat ‘alles’ een toplocatie. “De woningen dienen voor tweeverdieners 
met kinderen; het gezinstype waar ze voor gebouwd zijn. Zij het dat de huishoudens nu door-
gaans minder kinderen hebben natuurlijk”. Ook Drongen bijvoorbeeld – een buurgemeente en 
ook deelgemeente van Gent – is enorm gewild. “Wie in Drongen gewoond heeft, wil weer in 
Drongen wonen. En vaak hebben de ouders er voor gezorgd dat er een grond is. In Drongen is 
er een dergelijke overvraag naar grond en naar gebouwen dat om het even wat verkocht 
wordt”. 

 
• Respondent ontkent dat de beweging van mensen die de verkavelingen verlaten en naar de stad 

trekken, reëel is in Mariakerke. Mensen blijven vaak in hun woning wonen omdat ze de ver-
koopprijs die ze denken te kunnen krijgen, in realiteit niet krijgen. Potentiële verkopers blijken 
immers systematisch de waarde van hun woning te overschatten. Dit speelt zeer sterk voor pas 
gerenoveerde woningen. Ze wonen er al een tijd en hebben de evoluties inzake woonkwaliteit 
en verkoopprijzen niet gevolgd. Ze kennen alleen de prijzen uit de krant. Nelde: “Ik ken niet 
één geval in Mariakerke die de verkaveling geruild heeft voor een stedelijk appartement. Ik heb 
als klant een vrouw. Alleenstaand en de twee dochters zijn het huis uit. Het huis wordt te groot; 
ze heeft reuma in de vingers en moet alles laten doen. Ze heeft juist in de renovatie geïnves-
teerd. Dan moet ik haar gaan uitleggen dat bijvoorbeeld die relatief nieuwe keuken bij verkoop 
maar de helft zal opbrengen van wat ze er zelf twee of drie jaar eerder in geïnvesteerd heeft. 
Als de woning al verkocht kan worden met meerwaarde. Probleem: er was een verkoopwaarde 
voor verbouwing; er is de verbouwing, maar de verkoopwaarde van de verbouwde woning is 
niet de optelsom van de twee. Verkoop zonder renovatie is ‘beter’”. 

 
• Wat respondent wel ziet, is dat mensen die nog volop in het beroepsleven staan een apparte-

ment kopen; goede ligging, goede oppervlakte, met keuken en badkamer technisch in orde, 
maar zo goedkoop mogelijk. “Dit kan dan nog 10 jaar verhuurd worden. En als ze er dan zelf 
ingaan, laten ze het volledig renoveren. Het is een combinatie ‘belegging’-‘eigengebruik’-
strategie. Vroeger zou men anders gedacht hebben. Ze zouden het heel deftig geïnstalleerd 
hebben, en een huurder gezocht hebben die een tijd blijft. Dit doen mensen niet meer”. 

 
 
 
beweging aanbod 
 
• Respondent meldt geen specifieke ontwikkelingen inzake aanbod in Mariakerke (zie idem dito 

gemeentelijke ambtenaren). 
 
 
 

BELEIDSASPECTEN 
 
• Respondent stelt dat er door de overheid inzake verdichting vaak koud en warm wordt gebla-

zen. Beslissingen zijn niet consequent. Hij vreest ook dat men zal gaan verdichten in verkave-
lingen die er niet voor geschikt zijn.  

 
• “Wat ik wel mis en waar ik mijn klanten geen advies  over kan geven, is wat  ik moet doen met 

een grote villa omdat de overheid daar geen visie op heeft. Het verbaal is: de overheid bepleit 
verdichten en als je het wil doen, mag je vaak niet. […] Ik slaag e rin om drie eigenaars met 
stukken grond naast elkaar te laten samensmelten. In plaats van een grote villa er op – vraag 
naar grote villa’s is onbestaande in Mariakerke – gaan ze akkoord om er acht halfopen be-
bouwingen op te zetten. Het wordt verkocht aan een promotor. De vergunning wordt geweigerd 
omdat er te veel entiteiten op staan. In Mariakerke! Dit is ongeveer 6 jaar geleden. Het nieuwe 
voorstel, stijl klassieke verkaveling, wordt afgekeurd wegens te weinig woningen. En dat terwijl 
een promotor daar in geïnvesteerd heeft. De individuele appreciatie van de ambtenaar speelt 
sterk”.  

 
• “Waar ik bang voor ben is niet dat men op een perceel van 1.000 m² verdicht, maar dat men op 

400 m² met 2 of 3 woningen gaat optimaliseren. In feite maak je dan appartementen. Met die 
villa’s van de jaren 1960 had je een grote oppervlakte per persoon; dit is intussen gedaald. Als 
je er dan nog eens 2 of 3 opzet, is het nog minder en dat met een mindere bouwtechnische ca-
paciteit. Ik vind dat geen goede ontwikkeling”. 

 
• Respondent is voorstander om kleine kantoren in de (grote) villa’s toe te laten. 
 
• Respondent vindt het onzinnig om verkavelingen te laten vervallen en betreurt de afschaffing 

van de opvulregel. Deze beide maatregelen impliceren immers dat veel ooit als bouwgrond 
goedgekeurde kavels, geïmmobiliseerd zijn. 
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4.4.4 analyse lokaal beleid 

PLANNINGSCONTEXT 
 
gewestplan 
 
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Het noordoostelijk gedeelte ligt in woon-
uitbreidingsgebied. Enkele kasteelparken zijn bestemd als parkgebied of als gebied voor gemeen-
schapsvoorzieningen. Het gebied tussen de woonwijk en de R4 ligt in buffergebied. 
 
 
 
bijzondere plannen van aanleg 
 
De woonwijk is gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent. 
 
Aan de rand van de woonwijk komen enkele BPA’s voor, die zich beperken tot kleinere deelgebie-
den. 
 
 
 
verkavelingen 
 
Mariakerke bestaat uit een lappendeken van kleinere en grotere verkavelingen. Deze grotere verka-
velingen bevinden zich in de zuidoostelijke hoek (nabij Wondelgem) en in de noordwestelijke hoek 
(gebied in de omgeving van het kanaal Gent – Brugge). Deze grotere verkavelingen tellen 300 à 
500 woningen en dateren uit de jaren 1960. 
 
 

 
Figuur 55. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering) 

 
Figuur 56. Overzicht van de geldende verkavelingen 
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 
Gent beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd op 9 april 
2003). 
 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
De nederzettingsstructuur van Gent wordt gedomineerd door een verscheidenheid aan stedelijke 
woonomgevingen. De stedelijke nederzettingsstructuur bestaat uit de kernstad en de randstad. Met 
deze centrale stedelijke nederzettingsstructuur zijn een aantal voorstedelijke kernen met aansluiten-
de stedelijke functies verbonden. Daarbuiten zijn er perifere kernen en landelijke nederzettings-
vormen. 
 
In het structuurplan wordt gepleit voor het uitbouwen van de randstad met afwisselend hoge en la-
ge dichtheden boven het realiseren van een uniforme dichtheid. Omwille van de grotere woonkwa-
liteit in een levendig, gevarieerd gebied is de hypothese dat best een ontwikkeling met gevarieerde 
dichtheden wordt nagestreefd, met een dichthedenvork van 20 tot 30 woningen per hectare. Voor 
bepaalde gebieden kan deze vork nog verruimd worden. Zo kan bijvoorbeeld in bepaalde gevoelige 
randgebieden wat betreft natuur of landschap een veel lagere dichtheid nagestreefd worden, tot op 
het absoluut minimum waar bebouwing ongewenst maar onvermijdelijk is door het gewestplan. Op 
andere plaatsen, bijvoorbeeld rond pleinen of parken kan een behoorlijk hoge dichtheid beoogd 
worden (bijvoorbeeld 30 wooneenheden per hectare of meer). 
 
Een variatie in stedelijke dichtheid betekent: 

• een grote verscheidenheid aan woonomgevingen binnen deze ruime randstad is mogelijk. 
Deze buurten en plekken verkrijgen een grotere eigenheid, leesbaarheid en herkenbaarheid 
(cf. visie). Verschillende woningtypes en verschillende bevolkingsgroepen zijn makkelijker 
op te vangen. 

• bouwen van een hogere dichtheid (met stedelijke villa’s, met gesloten rijen van burgerhui-
zen, met gestapelde woningen, …) aan haltes van openbaar vervoer, pleinwanden, par-
kranden of rond sommige randstedelijke natuurgebieden en vooral in de omgeving van de 
hoofdstamlijnen van openbaar vervoer en binnen de 1 km-zone rond beide stations; 

• zeer lage dichtheden op plaatsen waar bebouwing ongewenst is uit hoofde van het land-
schap, maar onvermijdelijk is door het gewestplan; 

• architecturaal goede overgangen tussen bestaande en nieuwe zones met verschillende 
dichtheden en bouwhoogten zijn een belangrijk aandachtspunt. 

 
Concrete gevolgen van deze hypothese zijn: 

• een duidelijke trendbreuk met de ontwikkelingen in het gebied van de laatste decennia: 
• de verschillen in dichtheid verhelderen mee de structuur van de randstad; 
• meer mensen wonen dichtbij het openbaar vervoer, de aanwezige pleinen en groene ruim-

ten; 
• een aantal herbestemmingen (met mogelijke planschadeclaims) ten behoeve van (randen 

van) natuurgebieden, gave landschappen of van kleine landschapselementen kunnen ver-
meden worden; 

• een gedetailleerd verordenend instrument dat voor de verschillende deelgebieden de ge-
wenste minimale en maximale dichtheden oplegt is nodig; de overgangszones vragen goe-
de architecturale en stedenbouwkundige ontwerpen(pers); 

• een grotere realisatiemogelijkheid met lagere dichtheid in kleinere gebieden en hogere 
dichtheid in grotere gebieden. 

 
Binnen dit concept kan de dichtheid langs de structurerende steenwegen hoog blijven maar de 
overgang naar de open ruimte is een aandachtspunt. De tussenliggende woonbuurten moeten wor-
den geherstructureerd tot gebieden met een sterker stedelijk profiel en een hogere dichtheid. Daar-
toe moet het bestaande weefsel worden opgewaardeerd en zijn er nieuwe projecten nodige van ho-
ge stedelijke kwaliteit. Bij grotere projecten wordt hier gemikt op een dichtheid van 25 à 30 wo-
ningen per ha, de maximale dichtheid waarbij nog een behoorlijke stadstuin kan worden gereali-
seerd die aan de woonwensen van onze gezinnen (potentiële stadsverlaters) beantwoordt. De Stad 
Gent zal deze dichtheid in een stedenbouwkundige en in ruimtelijke uitvoeringsplannen vastleggen. 
 
Op het vlak van woonprogrammatie kunnen de verschillende binnengebieden (woonzone) en 
woonuitbreidingsgebieden binnen de case op korte termijn ontwikkeld worden. Ook een niet-
ingevuld gebied in het noorden van de wijk, bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, 
kan ingezet worden op korte termijn ter versterking van de woonstructuur. 
 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘randstad’ 
 
In de randstad worden vier lobben onderscheiden, met nam het noordwestelijke Wondelgem-
Mariakerke, het noordoostelijke Oostakker-Sint-Amandsberg, het zuidoostelijke Gentbrugge en in 
het zuidwesten de zuidelijke mozaïek. Als gemeenschappelijke kenmerken kennen ze de aanwezig-
heid van een belangrijke steenweg (hoofdstamlijn met tram), verdichtingsmogelijkheden voor het 
wonen, aanwezigheid van regionale bedrijvigheid of mogelijkheden daartoe en van belangrijke (po-
tentiële) natuurwaarden. In de randstad staan vooral een kwaliteitsvolle verdichtingen van het wo-
nen, het inbrengen van een heldere structuur en een goede afwerking van de stadsrand voorop. 
 
Voor de uitwerking van de deelruimte randstad worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 

• De aantrekkelijke woonlobben zijn functioneel zelfvoorzienende stadsdelen; 
• Hoofdsteenwegen met een tram- en een fietsverbinding zorgen voor een hoogwaardige 

aansluiting tussen het randstedelijke gebied en de kernstad; 
• Het realiseren van kwaliteitsvolle woonomgevingen binnen het grootstedelijk gebied door 

het invullen van de bouwreserves: 
• Het ontwikkelen, goed gespreid van een kwalitatieve regionale bedrijvigheid; 
• Het geven van kansen voor de kwalitatieve ontwikkeling van natuurwaarden in vallei- en 

bosgebieden en in de samenhangende kleinere groene ruimten in de randstad (groenassen, 
groene dwarsrelaties); 

• Het afwerken van de stadsrandgebieden. 
 
Het realiseren van kwaliteitsvolle woonomgevingen heeft te maken met de hoge potenties van de 
randstad om nieuwe woonbehoeften binnen het grootstedelijk gebied op te vangen en zo de grotere 
open ruimten in de regio van verdere bebouwing te vrijwaren. Hierbij dienen de woonomgevingen 
een wervend karakter te bezitten voor nieuwe bewoners. De realisatie dient op een kwalitatieve en 
duurzame wijze te gebeuren. Dit heeft zowel te maken met de ontwikkeling van nieuwe kwaliteits-
volle woontypologieën van voldoende dichtheid en gebaseerd op de bestaande nederzettingsstruc-
tuur, als met de afscherming van – in de eerste plaats te vermijden – externe negatieve invloeden op 
deze woonomgevingen. De aanwezigheid van een duidelijke ruimtelijke structuur met aanwezig-
heid van zowel aantrekkelijke groenelementen (wijk- en buurtgroen) als andere basisvoorzieningen 
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en een aangepaste ontsluiting dienen als belangrijke troeven te worden uitgespeeld. Sterke verbin-
dingen met de kernstad en haar sterke verscheidenheid aan grootstedelijke functies versterken de 
aantrekkingskracht. Bij de klassieke woontypologie van het huis in open, halfopen of rijwoning 
worden twee bouwlagen met zolder in het normale patroon toegepast om te kunnen verdichten. 
 
De nieuwe woonwijken in de deelgemeenten moeten ook voldoende groen en speelgericht zijn. 
Daarbij zou, conform de woonwensen van de doelgroep, veel aandacht moeten besteed worden aan 
de veiligheid en verkeerafwikkeling van de wijk. 
 
Omdat veel verkavelingen perceelsgewijs volgens de eigendomsstructuur ontwikkeld werden en 
gelegen zijn buiten de BPA’s, ontbreekt het de suburbane delen vaak aan eenheid, hiërarchie en 
logische opbouw. Het ontwerp van vele individuele verkavelingen laat daarenboven veel te wensen 
over. Ook al zijn de grootste delen van de woonzones op het gewestplan al verkaveld en bebouwd, 
voor de resterende delen blijft de opmaak en goedkeuring van een verkavelingsverordening nood-
zakelijk. 
 

 
Figuur 57. Structuurschets voor de randstad (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent) 

 
 
 

 
Figuur 58. Gewenste nederzettingsstructuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent) 



UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES 

eindrapport
pagina 152 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

ONTWIKKELINGEN 
 
• Voor nieuwe ontwikkelingen in de woonwijk wordt vaak gewerkt met afwijkingen van de oor-

spronkelijke verkavelingsvoorschriften, volgens de geëigende procedure in verband met afwij-
kingen. Dit heeft onder meer te maken met het gebrek aan flexibiliteit van soms verouderde 
voorschriften. In bepaalde delen van de wijk zijn afwijkingen meer gebruikt dan in andere de-
len. 

 
• De aanvragen voor wijzigingen van de verkaveling hebben vaak te maken met: 

o de vraag om niet-bebouwde perceelsdelen af te splitsen of om bestaande onbe-
bouwde percelen te verkleinen; 

o de vraag om een onbebouwd perceel toe te voegen aan het eigen bebouwd perceel 
(onder druk van de belasting op onbebouwde percelen). 

 
• Voor de wijk worden af en toe aanvragen ingediend voor meergezinswoningen, o.a. door mid-

del van het opsplitsen van bestaande woningen. Bij de behandeling van deze aanvragen volgt 
het lokale beleid de visie dat appartementen of meergezinswoningen kunnen toegelaten worden 
langsheen de structurerende assen van de wijk: de Eeklostraat, de Botestraat, langs het kanaal, 
langs de tramas. De ontwikkeling van meergezinswoningen in de wijk wordt afgeremd door: 

o de bestaande verkavelingsvoorschriften, die vaak enkel eengezinswoningen toela-
ten; 

o het algemeen bouwreglement van de stad Gent, dat minimumoppervlaktes voor-
schrijft voor eengezinswoningen. 

Kangoeroewoningen worden behandeld als kleine meergezinswoningen. 
 
• Respondenten beschouwen de woonwijk Mariakerke als ‘volgebouwd’. Het is niet de bedoe-

ling om hier grote nieuwe ontwikkelingen toe te laten. 
 
 
 
BELEID 
 
• In globo ontbreekt voor de woonwijk Mariakerke een globale oriëntatie en wordt de verdere 

invulling bepaald door de bestaande verkavelingsvergunningen. Er zijn geen BPA’s die het 
volledige gebied omvatten, maar enkel kleinere BPA’s. Naast de verkavelingsvoorschriften 
wordt ook rekening gehouden met het algemeen bouwreglement van de stad, ter bescherming 
van de eengezinswoningen. Volgens dit bouwreglement mogen woningen kleiner dan 250 m² 
niet opgesplitst worden; woningen groter dan 250 m² mogen wel opgesplitst worden, mits de 
kleinste entiteit 80 m² bedraagt. 

 
• Er is nog niet over nagedacht om als bestuur zelf verkavelingswijzingen op te starten die het 

opsplitsen van woningen eenvoudiger maakt. 
 
• Verdichting – streven naar 25 woningen per hectare – wordt toegepast op alle onbebouwde ge-

bieden. Er bestaat geen ‘norm’ voor grotere gebieden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt ge-
streefd naar een gezonde mix van woningtypes (bv. uitbreiding De Lange Velden). 

 
 

• Er stelt zich in Mariakerke een probleem van publieke ruimte: op sommige plaatsen zijn de 
straten te breed, waardoor ze soms gebruikt worden als interne verdeelwegen. Deze brede stra-
ten zijn eigenlijk niet nodig. De bewoners parkeren op eigen terrein en de kinderen spelen in de 
tuin. Enkel bij nieuwe verkavelingen van promotoren zijn de open ruimten te krap bemeten. 

 
• Eerder wezen we op het gegeven dat de ontwikkeling van Mariakerke op twee poten hinkt: 

1. verdere invulling van de bestaande verkavelingen; 
2. afwijken van de verkavelingsvoorschriften. 

De stad Gent wordt ook elders met deze problematiek geconfronteerd. In Drongen en Sint-
Denijs-Westrem is daarom overwogen om alle verkavelingvergunningen af te schaffen en te 
vervangen door één RUP. Dit heeft het voordeel dat men van de afwijkingscultuur af geraakt; 
maar tegelijkertijd impliceert dit dat men minder streng wordt. Dit roept bij één van de respon-
denten dan weer de vraag op of we geen beleid voor gebieden als Mariakerke moet ontwikke-
len. Retorisch: moeten we niet alles in het werk stellen om deze gebieden als zone voor kwali-
tatieve eengezinswoningen te beschermen? 

 
• Een beleidsprobleem, dat de respondenten vermelden, is dat de stad niet beschikt over een ka-

der (bv. een recente, goede woningbehoeftestudie) om de keuze van woningtypes te verant-
woorden. Op de GECORO wordt bij een nieuwe project soms een vraag gesteld naar de reden 
en de verhouding van de voorziene woningtypes. Op deze vraag moet men het antwoord vaak 
schuldig blijven. 

 
• Respondenten hebben niet de indruk dat een belasting op onbebouwde percelen de verkoop van 

onbebouwde gronden in goedgekeurde verkavelingen stimuleert. 
 
 
 
DRAAGVLAK 
 
• In de interviews bij de analyse van de markt werd regelmatig gewezen op het feit dat de bewo-

ners problemen zouden maken wanneer verdicht wordt. De respondenten van de stad Gent 
melden dat er met betrekking tot aanvragen voor appartementen in Mariakerke (en in Sint-
Denijs-Westrem) geen problemen zijn gerezen. 
Twee elementen speelden hier misschien een rol in. 

o De aanvragen voor appartementen hadden wel betrekking op een locatie in de 
woonwijk, maar niet in een eigenlijke verkaveling. 

o Dit komt overeen met een andere bevinding, nl. dat sommige bewoners zouden 
willen verhuizen naar (luxe)appartementen in de directe omgeving. Bewoners zou-
den hun vrijstaande woning misschien willen verlaten voor een appartement in 
Mariakerke, eerder dan voor een appartement in Gent. 

 
 



4.5.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• zeer grote wijk naast een grote stad
• kastelengordel met voorzieningen

demografi e
• gemengd
• mensen doorlopen verschillende leeftijden binnen dezelfde wijk

markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• een tekort aan publiek groen
• betere verdeling van de voorzieningen
• vraag naar meergezinswoningen
beleid

analyse beleidsplannen
interview met gemeente
• 2 structuurscenario’s: wijkidentiteit versus wijkdiversiteit
• maximale dichtheid van 25 wooneenheden per hectare (bestaande dichtheid 11,2 wooneenheden 

per hectare)

De wijk in Mariakerke is ontstaan op de oost-west lopende kastelengordel ten noorden van Gent 
(zie hiervoor de topografi sche kaart ‘Dépôt de la Guerre’ van 1914 bovenaan). De grote, groene 
kasteelpercelen met hun oude bomen staan in sterk contrast met de andere kavels in de wijk. Ze stralen 
een publiek karakter uit. de gebouwen op de kasteelpercelen huisvesten verschillende publieke en 
verzorgende voorzieningen (wijkcentrum, dienstencentrum, psychiatrisch ziekenhuis, dagcentrum 
voor mindervaliden, café). Het toekomstige statuut van de kasteelpercelen is dus strategisch belangrijk 
voor een verdere ontwikkeling van de wijk.

Met de ontwikkeling van de wijk ging de structurerende kracht van de kasteelpercelen gedeeltelijk 
verloren; stukken van de kasteelparken werden herverkaveld, een aantal andere percelen zijn bezet 
met privé-woningen en zijn niet publiek toegankelijk. In de meeste gevallen grenzen achtertuinen 
aan de kasteelpercelen. Een duidelijke afbakening van de rand van de kasteelparken ontbreekt dus.

Nochtans ligt er zowel op voorzieningsniveau als op ruimtelijk niveau een groot potentieel bij de 
aanpak van de kasteelpercelen; de kasteelkavels zijn qua schaal en ligging geschikt om uitzonderlijke 
programma’s op te nemen en uitbreiding op de kasteelpercelen is gemakkelijk realiseerbaar. 
De kasteelparken vormen ook een groenreserve in de wijk en op termijn kan door een herziening van 
het privé-statuut de vraag van een tekort aan publiek groen in de wijk beantwoord worden.
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THEMA: PUBLIEKE RUIMTE

Conceptvorming rondom de toekomstige ontwikkeling van de wijk te Mariakerke is onmogelijk zonder 
onderzoek naar het statuut van de kasteelgordel. Een scenario waarin andere kasteelpercelen onder 
het mes van de verkavelingmachine komen, moet in een ontwikkelingsscenario absoluut vermeden 
worden. Daarentegen zijn de kasteelpercelen qua schaal en uitstraling uitstekend geschikt om het 
publieke en bovenlokale karakter van de wijk te versterken. De ligging van de kasteelpercelen aan de 
bovenlokale ontsluiting, de ligging nabij de stadskern versterken en structureren deze beleidskeuze.

Nadat de kasteelpercelen programmatisch zijn opgeladen met nieuwe publieke voorzieningen, zullen 
zij eveneens als basis dienen voor het inbrengen van een grotere verscheidenheid aan woonomgevingen 
en woontypes in de wijk. Afhankelijk van hun grootte en hun ligging in de wijk, kunnen de 
kasteelpercelen plaats bieden aan verscheidene bebouwingstypen. Deze nieuwe woontypologieën, 
met woondichtheden die tussen 20 wooneenheden per hectare en 87 wooneenheden per hectare 
variëren, bevinden zich hoofdzakelijk op de randen van de kasteelpercelen en benadrukken en/of 
versterken zo het publieke karakter van de open ruimtes (pleinwand, parkrand, omkaderende toren, 
…).

In tegenstelling tot de kasteelgordel, waar een specifi ek kwaliteitsbeleid te voeren is, wordt er langs 
de belangrijkste ontsluitingsassen of langs de lokale verbindingswegen zoals de Brugse Vaart, de 
Eeklostraat en de trambedding, een generiek verdichtingscenario voorgesteld.

Door het onderscheid in specifi ek behandeling van de kasteelgordel, generieke behandeling van de 
infrastructuurassen en de onbehandelde open bebouwing wordt de wijk duidelijk gestructureerd, 
gediversifi eerd en wordt het eigen karakter van elk onderdeel versterkt.

MARIAKERKE
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4.6 Tervuren

4.6.1 ruimtelijke analyse

SITUERING

Tervuren is bekend door zijn prestigieuze ligging naast Brussel: de stedenbouwkundige realisaties 
van Leopold II rond de Tervurenlaan, het Afrikaans Museum en het Zoniënwoud zijn ruimtelijke 
referenties op nationale en internationale schaal.
Door de realisatie van de Ring rond Brussel en door de realisatie van de E40 in het midden van de 
vorige eeuw, wordt het gebied, op bovenlokaal niveau, zeer goed ontsloten.
Op een bijna onbebouwde heuvel met bebossing ontstond een villawijk met grote percelen. Tot 
vandaag zijn de landschappelijke kwaliteiten binnen en rond het studiegebied gevrijwaard en 
beeldbepalend voor de wijk.

De wijk in Tervuren bestaat morfologisch gesproken uit drie fragmenten rond een centrale vide: 
een groot kasteelpark in het westen, een villazone in het zuiden en oosten en een dichte bebou-
wingstypologie in het noorden. 
De redenen voor deze morfologie zijn o.a. de ligging van het studiegebied op drie verschillende 
gemeentes (Kraainem, Tervuren en Wezembeek-Oppem), de aansluiting op drie knooppunten rond 
de wijk (het dorp Tervuren in het zuidoosten, het Vier-Armen-kruispunt in het zuidwesten en het 
kruispunt naast Wezembeek-Oppem in het noorden) en de topografi e van het studiegebied (op het 
terrein is de splitsing van drie valleien: Woluwevallei, Tervurenvallei en Wezembeekvallei).

BEBOUWDE EN ONBEBEOUWDE RUIMTE

De ontsluitingslussen binnen het gebied zijn niet met elkaar verbonden (alleen maar door privé-
wegen op de kasteelpercelen). Nochtans wordt het gebied door de landschappelijke continuïteit als 
eenheid ervaren. Het karakter is ‘natuurlijk’ omwille van de groenaanleg (dreven, hagen, enz.), die 
het beeld van de wijk bepaalt.
Opvallend in deze wijk is het laag percentage straten (6,9% van het studiegebied, zie details 
stratenplan) wat overeenkomt met zeer grote percelen (7,0 percelen/ha, zie details percelenplan) en 
grote bouwvolumes. De statistische analyse (zie punt 4.2.4 ‘oppervlakte woonvertrekken’ en ‘grote 
tuin’) verduidelijkt deze kenmerken. De grootste percelen bevinden zich in het westelijke deel van 
de wijk.

Als er verder ingezoomd wordt op het zuidelijke gedeelte van de wijk, valt de ligging van de lege 
percelen in ‘een tweede rij’ achter de straatbebouwing op. Het achterliggend perceel is verbonden 
met de publieke weg door ene privé-dreef met loofbomen of hagen (zie ook details lege percelen). 
In het centraal gedeelte van de wijk liggen een aantal grote lege percelen (vandaag akkerland). Het 
noordelijke deel is door een holle voetweg van het zuidelijke deel afgesneden. De bebouwing is hier 
veel dichter (sociale woningen gemengd met eengezinswoningen en appartementsgebouwen).

Voorzieningen zijn schaars binnen de wijk. Reden hiervoor zijn de korte afstand tot het centrum 
van Tervuren, de zeer korte afstand t.o.v. regionale voorzieningen in het noorden van het gebied 
(Kraainem, Zaventem) en de ligging van het gebied naast Brussel.
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4.5.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: man, 76 jaar, getrouwd, 5 kinderen, tussen 47 en 36 jaar oud; jongste sinds een 10-tal jaar het 
huis uit, 3 ervan wonen in het buitenland, 2 in de omgeving van Brussel. Hij afkomstig uit het 
Waasland, zij uit Luik. Beide jong vertrokken naar Congo, in 1960 teruggekeerd en sindsdien amb-
tenaar bij het federaal parlement (tot aan pensioen in 1996); vrouw was verpleegster in Congo, ge-
stopt met werken toen de kinderen kwamen, en daarna opnieuw als verpleegster gewerkt bij wit-
geel kruis tot haar pensioen. Na hun terugkeer kort in Sint-Niklaas gewoond, dan verschillende ja-
ren op appartement in Brussel (Elsene). Ze hebben hun huidige woning gebouwd in 1964, deels 
met erfenis, deels met lening, maar hebben nog tot 1975 zelf een woning gehuurd in Bosvoorde 
omdat Tervuren nog wat afgelegen was (twee auto’s nodig) en ze hun huis voordelig konden ver-
huren aan Amerikaanse ex-pats. 
 
R2: man en vrouw 60, beide nog werkend, vrouw als ambtenaar aan het Europees parlement, man 
als zelfstandig kunstenaar (juweelsmeedkunst). Beide afkomstig uit klein dorp in Duitsland, owv 
werk vrouw aan EP verhuisd naar Brussel (eerste maal van 70-74; daarna werkte vrouw als free-
lancer, maar in 1980 kwamen ze terug met de bedoeling te blijven; met kinderen was het financieel 
niet veilig om beide als freelancer te werken. Ze hebben eerst drie jaar in Brussel gewoond in een 
rijhuis met tuin, dan zijn ze gaan zoeken naar een vrijstaande woning; Eerst in Kraainem-
Wezembeek (‘echt in de rand’), daar vonden ze echter niks geschikt en toevallig kwamen ze zo in 
Tervuren uit. Ze hebben twee kinderen, een zoon van 28 en een dochter van 26; de zoon doktoreert 
als burgerlijk ingenieur in Brussel, de dochter studeert in Edinburgh. Beide zijn het huis uit, de 
zoon sinds 6 jaar, de dochter sinds 4 jaar. De dochter heeft wel nog haar kamer in het huis, voor als 
ze naar huis komt, de zoon woont met vrouw in Brussel op een appartement. 
 
R3: man 81, vrouw 81, beide gepensioneerd sinds 20 jaar. Man afkomstig uit Sint-Joris-Weert, de 
familie van de vrouw uit Oost-Vlaanderen (maar ouders blijkbaar zelf ook verhuisd naar Wemmel). 
Man werkte heel zijn leven bij Krediet aan de Nijverheid, toen de kinderen in het middelbaar zaten 
is vrouw halftijds als bibliotheekassistente beginnen werken. Drie kinderen, twee zonen en een 
dochter. De oudste is 50 en prof in Maastricht, allen al lang het huis uit.  
Na hun huwelijk zijn ze in Kraainem in een appartement in een grote villa gaan wonen, die werd 
echter al snel (6 maanden) verkocht en toen moesten ze weg, Ze hebben dan op een wandeling de 
bouwgrond in Tervuren ontdekt, en die gekocht. De bouw heeft lang geduurd door geknoei van de 
architect (die was net afgestudeerd en had nog nooit een huis gezet), ze gingen 6 maanden in een 
appartement in Tervuren wonen, moesten daar weer weg, en hebben nog 2 jaar bij de schoonouders 
gewoond in Wemmel (te lang, zeggen ze zelf). Daar zijn ook de eerste twee kinderen nog geboren. 
De derde is geboren in de huidige woning. 
 
R4: man 51, vrouw 46, beide werkend. Dochter van 24, zoon van 21 en dochter van 14. Oudste 
dochter zit op kot in Brussel, andere wonen nog thuis. Beide geboren Brusselaars, man nederlands-
talig, vrouw franstalig. Ze hebben elk op verschillende plekken in Brussel gewoon, Etterbeek, Els-
ene, … vnl. de oostkant. Vrouw is harpeniste, man is kunstschilder en restaurateur van schilderijen. 
Na studies van man in Sint-Lucas Schaarbeek (afgestudeerd 1981), in Schaarbeek gaan wonen, in 
verschillende appartementen. 18 jaar geleden uit Schaarbeek verhuisd voor de kinderen; in Schaar-
beek geen huizen met tuin, werd ook te multicultureel, (veel Turken en Marokkanen), wilde niet 
dat zijn kinderen er op straat speelden en vond er geen huis met serieuze tuin. Is dan naar Tervuren-

Duisburg verhuisd, waar ze zelf een woning hebben gebouwd langs een steenweg (Heidestraat) in 
lintbebouwing. 10 jaar geleden verhuisd naar deze woning.  
 
 
 
DE WOONWIJK 
 
De wijk is een prestigieus woonpark, met een heel diverse bevolking, die de lange bouwperiode 
weerspiegelt. Tervuren heeft een relatief groot aandeel woningen gebouwd voor de bestudeerde 
periode (1960-1980), woningen die volgens de respondenten soms reeds aan de vierde of vijfde 
generatie eigenaars toezijn. In de periode 60-80 is echter ook nog een aanzienlijk aandeel gebouwd, 
vooral in de meest oostelijke delen van de wijk (verst van Brussel verwijderd). Na 1981 is de grote 
bouwwoede echter gaan liggen. 
 
De oorsprong van de wijk ligt in de wereldtentoonstelling van 1897, opgezet door Leopold 2. Ter-
wijl de kern van de tentoonstelling zich in het Jubelpark bevond, moest de koloniale tentoonstelling 
in het nieuwe koloniënpaleis (nu KMMA) plaatsvinden. Tussen beide werd niet alleen een electri-
sche spoorlijn, maar ook de statige Tervurenlaan aangelegd, waarlangs de Brusselse burgerij in de 
belle époque een strook statige herenhuizen en buitenverblijven betrok. De verdere ontwikkeling 
naar het noorden toe komt echter pas goed op gang na de tweede wereldoorlog. 
 
De wijk is stapsgewijs, soms met kleine stukjes verkaveld, door verschillende individuele verkave-
laars (meestal vastgoedbeleggers die de gronden reeds bij de aanleg van de Tervurenlaan en spoor-
weg hadden opgekocht; verkavelaars die werden vermeld waren Electrabel en de familie Michiels, 
eigenaars van Côte d’Or). De eerste ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog gebeurden in het 
kader van suburbanisatie, voornamelijk van Vlaams-Brusselse middenklassers, die werden aange-
trokken door de Nederlandstalige omgeving. Reeds in de jaren 1960 ontdekten ook de eerste ex-
pats de lokale woningmarkt. De prijzen gingen daardoor pijlsnel de hoogte in. In de loop van de 
jaren kwamen daar ook de Europese ambtenaren en diplomaten bij, waardoor de wijk nu een zeer 
internationaal karakter heeft. De woonpopulatie is hierdoor relatief onstabiel voor een woonpark 
met dergelijk allure, omdat ex-pats vaak slechts voor beperkte periode blijven. 
 
De vele expats hebben ook invloed op de eigendomsstructuur van de wijk. Zo telt Tervuren een 
goeie 15% private huurders en is er bovendien een relatief groot aandeel bewoners dat zegt koste-
loos (bv. betaald door het bedrijf waarvoor men werkt) te wonen. 
 
Op dit moment is de wijk op enkele vrije gronden na volledig verkaveld, al wordt er nog steeds op 
kleine schaal verder verdicht doordat heel wat bewoners beslissen om hun grote perceel terug op te 
delen en er een tweede of zelfs derde woning op te laten trekken. 
 
De wijk ligt erg goed in de markt, de respondenten benadrukken dat woningen zelden lang te koop 
staan en verschillende bewoners beweren dat door de nog steeds stijgende vraag vanwege expats de 
prijzen hoog houdt, ‘men krijgt wat men vraag’ (R3), omdat deze in verhouding tot hun herkomst-
landen en tot het loon dat ze verdienen nog steeds relatief laag liggen. De woningprijzen van recen-
te verkopen die door respondenten werden genoemd variëren sterk, van 700 000 euro tot 7,5 mil-
joen euro, en weerspiegelen het zeer gevariëerde aanbod. 
 
Hoewel de wijk ook een relatief hoog aandeel appartementen telt in vergelijking met andere meer 
perifere verkavelingen, is het aandeel vrijstaande eengezinswoningen hoog. Daarbij domineert de 
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categorie van de grootste woningen en grootste tuinen (ongeveer 40%), maar omdat de ondergrens 
voor deze categorieën naar de normen van de wijk eerder laag is genomen (tuin van 3 are en wo-
ning van 125m² woonvertrekken), is binnen die categorie nog veel diversiteit mogelijk (de wonin-
gen van de respondenten variëren tussen 240 en 300m² woonoppervlakte, de tuinen tussen 7 en 32 
are). 
 
De wijkbevolking is relatief oud (gemiddeld 54 jaar), maar telt desondanks nog veel huishoudens 
met inwonende kinderen (ongeveer 55%). Dit duidt misschien op een kloof tussen een sterk verou-
derde generatie van vaste wijkbewoners, en een regelmatig verjongende generatie van expats die 
hen opvolgt, een patroon dat door enkele respondenten werd aangehaald. In Tervuren domineert, 
vermoedelijk door het grote aandeel expats onder de bewoners, het kostwinnersmodel: 1 voltijds 
inkomen, eventueel aangevuld met een deeltijds inkomen. Tweeverdieners zijn er relatief zeld-
zaam.  
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU LATO 
 
sociale en fysieke omgeving 
 
De respondenten hebben geen van allen familierelaties in de buurt, nog in de ruimere omgeving; uit 
hun relaas blijkt ook dat dit voor de meeste bewoners in de wijk geldt. De huidige bewoners zijn 
ofwel suburbanisanten uit Brussel, of buitenlanders die al dan niet tijdelijk in Tervuren verblijven. 
De band met het dorp lijkt reeds van bij de vroegste bouwfasen te zijn doorbroken, omdat reeds 
toen de woningen voor Tervurenaars te duur waren; intussen zijn de woningen ook onbetaalbaar 
voor de kinderen van de wijkbewoners. Sociale contacten blijven bij de meeste respondenten be-
perkt tot een vriendelijke bejegening van de naaste buren, en kleinschalige burenhulp (sleutels uit-
wisselen, op huisdieren passen wanneer men op reis is). Het lokale verenigingsleven bereikt de 
wijkbewoners nauwelijks.  Op R3 na betreurt echter niemand het minder intense burencontact, men 
wil zelfs graag enige afstand bewaren en heeft er zelf ook geen tijd voor. Ook het feit dat de kinde-
ren en familie veraf woonden werd niet echt betreurd, maar als normaal beschouwd. 
 
De rust en de uitstraling van de omgeving wordt door alle respondenten erg gewaardeerd. Met na-
me het parkkarakter, met de hoge bomen en de grote percelen, zijn een belangrijke troef voor de 
huidige bewoners. De lage woondichtheid garandeert veel privacy, maakt dat je niet meteen bij de 
buren binnenkijkt, maar maakt dat je een landschappelijke sfeer krijgt. 
 
Ook de status van de wijk wordt gekoesterd, aantastingen daarvan worden negatief onthaald. 
 
Minder aangenaam vindt men de toegenomen verkeersdrukte binnen de wijk. 
 
Tenslotte klaagt men ook wel over de overvliegende vliegtuigen, hoewel men meestal toegeeft dat 
ze zelden echt veel lawaai maken. 
 
Aan de woonomgeving op zich hecht men niet zozeer omwille van de sociale contacten en netwer-
ken, wel omwille van haar fysieke verschijningsvorm en de status die daarmee samenhangt. Emoti-
oneel gehecht is men daardoor – op R3 na – minder; wanneer men beweert emotioneel gehecht te 
zijn is dat voornamelijk met betrekking tot de woning. 
 

 
 
voorzieningenaanbod 
 
Het aanbod aan winkels in de buurt wordt door de wijkbewoners positief geevalueerd. Bijna 30% 
vindt het heel goed, en slechts een goeie 15% is ontevreden. Wat het aanbod aan groen betreft 
heerst nog meer eensgezindheid, 60% vindt dit heel goed, in overeenstemming met het parkkarak-
ter van de wijk. Wat het aanbod aan scholen en sociale voorzieningen betreft is de tevredenheid 
minder groot, slechts 20% noemt dit erg goed, en 8% vindt het slecht, ondanks de aanwezigheid 
van een kleuter, lagere en middelbare school in de wijk zelf. Waarschijnlijk heeft het Nederlandsta-
lige karakter van deze school ermee te maken dat een aantal buitenlanders of franstaligen er hun 
gading niet vinden; de Britse, Amerikaanse en de Duitse scholen van Brussel organiseren allen zelf 
busdiensten naar de wijk om hier een mouw aan te passen. 
 
Over het voorzieningenaanbod zijn ook alle respondenten tevreden; drie ervan beweren zelfs nau-
welijks met de auto te gaan winkelen, maar meestal te voet of met de fiets naar het dorp te rijden, 
waar een overvloed aan winkels en voorzieningen is. De school vlakbij wordt ook als een pluspunt 
vernoemd, waarschijnlijk omdat de meeste respondenten minstens deels nederlandstalig waren. 
 
R1 (die het verst van het dorp woont) klaagt wel over het afgenomen aantal middenstanders in Ter-
vuren, zij gaan alleen nog naar de supermarkt. Wat hun vrije tijd betreft zijn de respondenten so-
wieso meestal niet op Tervuren gericht, maar eerder op Brussel. De parken en bossen in de omge-
ving worden wel geapprecieerd, maar geen enkele beweert er regelmatig gebruik van te maken. 
 
 
 
evoluties 
 
R3, een van de vroegste bouwers in de wijk, betreurt de komst van de rijkere buitenlanders in de 
wijk, omdat dit het dorpse en Vlaamse karakter van de wijk heeft doen verdwijnen. Respondenten 
die er later zijn komen wonen hechten hieraan minder belang. Wat alle respondenten betreuren is 
het feit dat er stilaan aan het parkkarakter van de wijk wordt geknaagd, doordat percelen verder 
worden opgedeeld, en vooral doordat grote oude bomen hiervoor moeten sneuvelen. R3 en R1 vin-
den de toenemende woondichtheid ook een negatief effect hebben op het vlak van verkeersdrukte.  
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU STRICTO 
 
woongeschiedenis 
 
De meeste respondenten zijn niet uit de streek afkomstig; een groep is suburbanisant uit of naar 
Brussel, een andere groep bestaat uit expats, diplomaten en Europese ambtenaren die hier al dan 
niet tijdelijk wonen. De respondenten hebben alle al een relatief complexe wooncarrière achter de 
rug (in de Brusselse oostrand, maar ook in het buitenland) voor ze uiteindelijk dit huis hebben be-
trokken. 
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toekomst 
 
Alle respondenten beweren in de huidige woning te willen blijven wonen tot het fysiek echt niet 
meer gaat. Men is gehecht aan zijn woning; deels omwille van de waarde van het huis an sich en 
omwille van het feit dat een woning van deze kwaliteit (veel groen, hoge status, en toch dichtbij het 
centrum van Brussel) op dit moment niet meer betaalbaar is (R2; R1; R4). R3 en R2 hechten ook 
emotioneel aan hun woning omdat ze het huis zelf hebben ge- of verbouwd, en omdat ze er al zo-
lang hebben gewoond en hun kinderen er zijn opgegroeid. 
 
R3 en R1 uiten wel hun bezorgdheid over de noodzaak van autogebruik wanneer men oud is; R1 
rijdt steeds minder, R3 neemt voornamelijk de fiets of gaat te voet en voelt zich dan niet veilig om-
dat er geen fiets- of voetpaden zijn. 
 
Bij de bouw van de woning is nooit rekening gehouden met de oude dag, maar dit vormt geen be-
zwaar. Enkel R4, die in de kleinste woning woont, denkt dat ernstige verbouwingen nodig zijn 
moest men bijvoorbeeld de trap niet meer op kunnen; anderen zouden een lift installeren op de trap. 
De tuin, hoewel groot, vormt ook geen bezwaar; reeds nu wordt personeel ingehuurd voor de 
zwaardere klussen of het wordt overwogen voor de toekomst (R1; R2; R3) en ook laten verwilde-
ren is gezien het parkkarakter van de wijk, een optie die het onderhoud beperkt (R2, R3). 
 
 
 
woonkost 
 
Geen enkele respondent heeft ooit in zijn wooncarrière last ondervonden van de woonkost. Hun 
inkomens zijn relatief hoog, en toen ze kochten waren de prijzen nog redelijk. Bovendien hebben 
twee respondenten door erfenissen een groot deel van de kosten kunnen opvangen. Op dit moment 
vormt volgens R1 vooral de onroerende voorheffing een grote kost; R4 (die in een belle-époque 
buitenverblijf woont) vindt de stookkosten hoog, maar vooral ecologisch onverantwoord. 
 
Verbouwingen zijn sinds het betrekken van de woning niet meer aan de orde geweest. 
 
Ook in de toekomst zijn er geen verbouwingsplannen, men verwacht dat de woning haar kwaliteit 
zal behouden voor de verdere duur van hun eigen leven. 
 
 
 
DE MOBILITEIT 
 
Het autobezit en autogebruik in de wijk is erg hoog. Naast een erg groot aandeel gezinnen met twee 
auto’s (45%) is er ook nog een aanzienlijk deel gezinnen met drie of meer auto’s. Slechts 9% van 
de gezinnen bezit geen eigen wagen. Bovendien is, congruent met het autobezit, het auto-gebruik 
eveneens erg hoog (ongeveer 50% gebruikt voor het woon-werkverkeer uitsluitende de wagen). Dit 
baart sommige respondenten zorgen, zowel wat het wooncomfort betreft, als wat hun toekomstper-
spectieven in de wijk betreft moesten ze zelf niet langer een wagen kunnen besturen (zie hoger). 
 
Desondanks is in de wijk de tevredenheid over het openbaar vervoersaanbod hoog. 30% vindt de 
wijk heel goed ontsloten, slechts 20% vindt de wijk slecht ontsloten met het openbaar vervoer. 
 

De respondenten zijn het er ook over eens dat de wijk vooral met het openbaar vervoer goed is ont-
sloten naar Brussel en Leuven, en om in Brussel te geraken verkiest men de tram. R2 vermeldt dat 
ook de vlotte ontsluiting naar Zaventem, zowel met de auto, als met een bus door de wijk, een 
pluspunt is voor zijn vrouw die Europees ambtenaar is. 
 
3 van de 4 respondenten vermelden dat ze de nabijheid van het dorp Tervuren waarderen, omdat ze 
daar ook met de fiets of te voet naar toe kunnen om boodschappen te doen; al zouden andere bewo-
ners vooral met de auto naar de supermarkt rijden. 
 
 
 
DE RUIMTELIJKE ORDENING 
 
2 respondenten hebben hun woning zelfgebouwd, de andere 2 hebben een bestaande belle époque 
woning betrokken. De laatste 2 kwamen niet in contact met een verkavelaar, maar hebben dit via 
een immobiliënkantoor gekocht. R3 beweert dat er bij de aankoop van de grond wel verkavelings-
verordeningen werden opgelegd (maar geen erg dwingende), maar dat deze reeds lang vervallen 
zijn. Voor R2 waren de voorwaarden stringenter, de verkavelaar wilde het prestige van de straat 
bewaken voor de toekomst en bouwers moesten hun plannen aan hem voorleggen voor het verlij-
den van de acte. 
 
Alle respondenten beweerden dat het gebied was ingekleurd als woonparkgebied, en dat dit in prin-
cipe bepaalde beperkingen inhield, bijvoorbeeld dat men geen bomen mocht kappen zonder ver-
gunning. Met betrekking tot dit laatste werd door alle respondenten betreurd dat deze regels niet 
werden afgedwongen en dat er illegaal werd gekapt zonder beboeting. Alle respondenten betreuren 
ook dat veelvuldig wordt toegestaan om kavels opnieuw op te delen, waardoor de wijk ‘te dichtbe-
bouwd’ wordt. De verkaveling verliest landschappelijke waarde en status. 
 
Van een geldend BPA/RUP zijn zij niet op de hoogte, zo ook voor het ruimtelijk structuurplan. 
Hun attitude is algemeen negatief tegenover de ruimtelijke ordening, vooral omdat deze niet strin-
gent genoeg is. Zowel R2, R3 als R4 zeggen letterlijk dat er in België veel te weinig controle is op 
overtredingen; R2 vindt Vlaanderen bijzonder lelijk omdat alles ongecontroleerd wordt volge-
bouwd, omdat iedereen zomaar zijn eigen huisje op een eigen lap grond mag zetten, ook wie zich 
geen fatsoenlijk grote lap kan permitteren. 
 
 
 
NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
 
het draagvlak voor de woonconcepten 
 
de ‘kangoeroewoning’ 
Hiervoor is enig draagvlak, R4 vindt dit met name een sympathiek concept, maar ziet het in zijn 
eigen huis slechts verwezenlijkbaar mits grote verbouwingen, omdat de woning daarvoor te klein is 
–slechts ongeveer 240m² woonoppervlakte- R1 en R2 vinden het echter een depreciatie van de wo-
ning (villakarakter) inhouden; R3 vindt de woning ronduit te klein om aan zoiets te beginnen 
(200m²); zowel R1, R2 als R3 zien een kangoeroewoning op hetzelfde perceel niet zitten; R1 vindt 
zijn perceel te klein (8are, 1are woning), R2 en R3 zien het praktisch wel realiseerbaar (R2 woont 
op 12 are, 1 are woning; R3 woont op 33are, 1 are woning) maar zouden het een negatieve evolutie 
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vinden omdat het het groene karakter van de wijk, en van hun perceel aantast. Alle respondenten 
kunnen wel voorbeelden aanduiden in de wijk waar reeds percelen zijn opgesplitst, maar niet in de 
vorm van kangoeroewonen. 
 
de ‘zorgwoning’ 
Dit scenario vindt wederom het meeste sympathie bij R4, maar die betwijfelt of zijn kinderen er in 
zouden geïnteresseerd zijn. R3 denkt dat het een mogelijkheid is, maar dan als hijzelf bij zijn kin-
deren zou intrekken, omdat zijn kinderen reeds een eigen woning hebben. R1 en R2 lachen dit 
voorstel weg (omdat ze niet met iemand anders onder hetzelfde dak zouden willen wonen; R2 heeft 
zelf ervaring met het in huis halen van zijn schoonmoeder en vindt dat dit teveel problemen gaf), 
Ze vinden dit tevens architecturaal niet verwezenlijkbaar omdat het het karakter van hun woning 
zou aantasten. Ze vinden dat het dan een betere keuze is om de woning ‘naar zijn waarde’ te verhu-
ren en zelf een appartement of serviceflat te betrekken elders. 
 
de ‘pensioenwijk’ 
Dit stuit alom op weerstand. Er wordt over gesproken in termen van ghetto en apartheid, men wil in 
het ‘normale leven’ blijven staan ook als men oud is. Waar de respondenten wel voor openstaan is 
de inplanting van zorgvoorzieningen in de wijk, dat zouden ze wel als een mogelijkheid zien om 
langer in de wijk te blijven wonen. R3 meent echter dat er niet genoeg draagvlak voor zou bestaan, 
omdat vooral de buitenlanders hier niet tot hun oude dag blijven wonen, dat zijn vooral jonge ge-
zinnen. R1 daarentegen meent dat ook de buitenlanders hier vaak lang blijven wonen en er dus wel 
voldoende draagvlak is. 
 
de ‘tuingroep’ 
Dit woonconcept werd door iedereen weggelachen: gebrek aan privacy en moeilijkheden om met 
elkaar overeen te komen in verband met onderhoud gemeenschappelijke delen stoort hen, ze willen 
daar onder geen beding aan meedoen en voor het geld moeten ze het niet doen. 
 
de ‘privaat beheerde buurt’ 
Hiervoor is grote afkeer, regelmatig wordt naar ‘Amerikaanse toestanden’ verwezen. R2 verwijst 
naar eigen ervaringen, hij ziet daar vooral onoverkomelijke praktische beslommeringen opduiken, 
om het onderling eens te worden over gebruik en onderhoud. R4 vreest de extra woonkosten die 
zulk scenario met zich meebrengt. 
Vooral wanneer de wijk ook nog zou worden afgesloten stuit hen tegen de borst; ook hier verwijst 
R2 naar praktische problemen daarmee, complexe organisatie om gasten te ontvangen. 
 
 
 
de omkaderende scenario’s  
 
In deze wijk lijken familiegebonden herontwikkelingsstrategieën à la kangoeroe- en zorgwoningen 
op weinig enthousiasme te kunnen rekenen, omdat de familiebanden niet lokaal gebonden zijn en 
bovendien niet sterk genoeg om de nodige intergenerationele solidariteit te genereren. Ook de loka-
le sociale netwerken zijn niet zo sterk dat men ten allen prijze in deze wijk wil blijven; in theorie is 
de wijk inruilbaar voor een andere wijk met dezelfd allure. Wat de woning betreft wil men de status 
en beleggingswaarde ervan niet opofferen aan dergelijke scenario’s, en verkiest men in de plaats 
daarvan naar een appartement of home te verhuizen en de woning te verhuren of te verkopen. 
 

Desondanks wil men zolang mogelijk in de eigen woning blijven en hecht men ook aan de wijk, in 
het bijzonder aan de status en uitstraling als woonpark ervan. Ingrepen die deze dreigen aan te tas-
ten, zoals grootschalige verdichting, stuiten op weerstand, al worden ingrepen van individuele ei-
genaars in die richting lankmoedig maar met tegenzin verdragen, men wenst niet in te grijpen op 
andermans eigendomsrecht. Bescherming van de open ruimte door verdichting van het wonen is 
wel eens een bezorgdheid, maar moet in de eerste plaats door anderen worden gedragen en kan 
voor de bewoners niet in deze wijk. 
 
Individueel wonen is hier een gekoesterd grondrecht en collectieve oplossingen worden argwanend 
bekeken, gemeenschappelijke tuinen of beheer zijn irrelevant omdat de financiele meerwaarde de 
bewoners niet raakt, en geenszins opweegt tegen de organisatorische en sociale beslommeringen 
die het met zich meebrengt. Inplanten van gemeenschappelijke voorzieningen, bv. voor ouderen 
kan echter wel op draagvlak rekenen, maar er wordt hiervoor gerekend op de staat in plaats van op 
collectief privaat initiatief. 
 
De homogeniteit qua status en klasse wordt geapprecieerd en verdedigd, maar de heterogeniteit qua 
nationaliteit en leeftijd eveneens; daarom dat een scenario als een pensioen- of privaat beheerde 
wijk op weinig voorspraak kan rekenen. 
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4.5.3 analyse markt 

TRENDS 
 
bevolking 
 
• Veel klanten zijn buitenlanders, doorgaans Engelsen. ¾ van de klanten zijn Brits. Dit wordt 

gelinkt met de aanwezigheid van de Engelse school. Ze huren aan prijzen tot huren boven de 
€ 2.500 per maand. Er zijn geen Belgen die dergelijke bedragen aan huur betalen. Het zijn bijna 
altijd Britten die zulke woningen huren. Soms eens Duitsers omdat de Duitse school in buur-
gemeente Kraainem is gevestigd. Heel af en toe krijgt Respondent Belgen over de vloer, door-
gaans Franstaligen, die via mond aan mond reclame naar zelfde vastgoedkantoor komen. Res-
pondent stelt dat er zich bij de Engelsen een verschuiving voordoet: ze gaan meer en meer ko-
pen en betalen gigantische bedragen (boven 1 miljoen €). Ook al blijven ze kort (soms maar 
twee jaar en dan verkopen ze weer). Dit heeft te maken met de vastgoedprijzen die in Engeland 
veel hoger zijn dan hier. Met wat ze in hun vaderland voor een kleinere woning of flat krijgen, 
kopen ze hier dan een gigantische villa. De hoge sommen combineren en de hoge vastgoedprij-
zen in hun vaderland en de waarde van het pond. Ze vinden de vastgoedprijzen hier ‘belache-
lijk’ laag. Woningen vanaf € 750.000 verkopen heel goed. 

 
• Respondent stelt dat de prijsontwikkelingen zeer frustrerend voor de lokale mensen zijn. Ze 

worden vaak ‘overruled’ wanneer ze bod op pand doen. “Wanneer er nog moeten over nage-
dacht of uitgekeken hoe de aankoop financieel te regelen, is bijna zeker dat er iemand hoger 
biedt. De buitenlanders zijn in staat om hoger te gaan. Voor het kantoor is dat een luxepro-
bleem, maar het indiceert wel het probleem.” 

 
• De huishoudens die zich in de wijk komen vestigen zijn 40-ers met een of meerdere kinderen, 

doorgaans tieners.  
 
• Respondent ziet – wanneer mensen op het einde van hun wooncarrière zitten – naar een appar-

tement dat ze al langer hadden verhuizen. Of ze gaan naar de zee, dat ziet respondent ook dik-
wijls. 

 
• Respondent heeft de indruk dat op de andere verkavelingen, waar zich iets minder grote wo-

ningen bevinden, maar die qua prijs nog steeds tot de hogere klasse behoren, vooral Franstali-
gen gaan samen wonen. En als er gehuurd wordt, zijn het vooral buitenlanders (“Welke Vla-
ming betaalt € 1.500 aan huur?”). Ook op de andere chique verkavelingen wonen enorm veel 
buitenlanders. 

 
• Tervuren heeft met de Kongowijk een wijk die bestaat uit prefabwoningen, bungalows. Ze zijn 

gebouwd in de jaren 1960 voor mensen die van Kongo zijn teruggekeerd. Respondent heeft er 
al verschillende verkocht. “Ze staan op 5 are grond, hebben een oud verwarmingssysteem e.d., 
eigen aan de bouwperiode. Ze verkopen goed en ze worden gerenoveerd. Het zijn koppels die 
ze kopen, achteraan in de twintig, tweeverdieners die al een tijdje werken. Maar het blijft duur. 
Voor gewone mensen is dat vrij frustrerend. In de Kongowijk zien we trouwens ook Britten in-
stromen”. 

 
• Respondent vindt wel dat heel wat mensen anticiperen op hun oude dag. “Er zijn er heel wat op 

zoek naar appartement. Ze willen alles plat. Met appartementen kunnen we die niet bedienen, 

met bungalows eventueel wel. […] Ze zijn om en bij de 60 jaar, 55 à 60 jaar, en willen meestal 
in Tervuren blijven. Maar dat is niet simpel. Gaan dan naar centrum Brussel, Woluwe, Kraai-
nem. Tot Leuven. […] Je ziet wel mensen naar het appartement trekken dat ze al eerder hadden 
gekocht. En naar hun buitenverblijf, bijvoorbeeld aan zee.” 

 
 
aanbod 
 
• Respondent wijst er op dat er in de geselecteerde wijk relatief weinig woningen te koop aange-

boden worden. Vermoedelijk is dit een gevolg van de eigendomsstructuur: heel wat woningen 
zijn nog in bezit van de adel en die willen het familiepatrimonium behouden. Er komt wel veel 
te huur. 

 
• De klassieke fermettewoningen – die buiten de geselecteerde wijk liggen – verkopen ook goed. 

Een dergelijke gemiddelde villa met 4 slaapkamers en met bureau, gaat toch vlug € 550.000. 
 
• Respondent wijst er op dat er in Tervuren te weinig appartementen worden gebouwd. Omdat er 

geen plaats meer voor is. “Nochtans er is veel vraag. Van mensen uit de verkavelingen van de 
jaren 1970, die stilaan alleen komen te staan. Het is ook duidelijk dat wat in verkoop komt, 
zeer vaak in de jaren 1970 gebouwd is. Meestal is er dan nog wel wat werk aan. Ze zijn nooit 
gerenoveerd, alleen onderhouden.” 

. 
• Respondent wijst er ook op dat er in Tervuren niet meer ‘klassiek’ verkaveld wordt. “En dat is 

het probleem. Als er iets is, speelt het voorkooprecht. De sociale huisvestingsmaatschappij Elk 
zijn Huis pikt redelijk wat in voor sociale woningbouw. Wij krijgen dan soms de vraag of die 
niet verkocht worden. De mensen zien het er ook niet aan dat het sociale woningbouw is. Er is 
een tekort aan koopappartementen. […] Sommige Tervurenaars bouwen op het ‘grondje’ dat 
ze krijgen. Maar het is de frustratie dat die hier niet meer terecht kunnen. Ze zijn genoodzaakt 
om richting Leuven te verhuizen. Zelfs ‘achter Leuven’. De prijzen zijn in de richting ook hoog. 
Koppels met een schoon budget, bijvoorbeeld € 300.000, vallen nauwelijks te bedienen. Een 
gevolg is dat ook in het dorp de woningen angstvallig worden bijgehouden, niet verkocht wor-
den om ze in de familie te houden. Om de (klein)kinderen te helpen. Hetzelfde geldt voor de 
percelen. […] In Tervuren is er een gebrek aan alles. Er is heel veel vraag; er is een grote 
vraag naar mooie appartementen waar mensen hun oude dag in kunnen spenderen; en er is 
veel vraag naar gronden. Maar die worden ingepikt door Elk zijn Huis. Zij zoeken gronden en 
bouwvallige grote rijwoningen die ze kunnen opsplitsen”.  

 
 
 
BELEIDSASPECTEN 
 
• Op de vraag of herverkavelen van de grote percelen of het opsplitsen van woningen tot de mo-

gelijkheden behoort, antwoord respondent na lang nadenken dat ze de indruk heeft dat in de 
wijk de mensen vrij traditioneel zijn ingesteld. “En er staan nog heel veel zogenaamde char-
mewoningen, cottagestijl. Ik denk dat veel mensen hier nog liever die charmewoningen laten 
staan dan dat we ze vervangen door nieuwbouwwoningen. Maar ja, vanuit het oogpunt van op-
timaal rendement valt de redenering te begrijpen. Ik denk dat het in deze wijk zeer moeilijk zal 
zijn. De mensen gaan het uit eigen beweging niet doen. En stedenbouw hier zal ook moeilijk 
doen. Ze doen al lastig als je vraagt om een dak op te hogen.”  
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4.5.4 analyse lokaal beleid 

PLANNINGSCONTEXT 
 
gewestplan 
 
De case is voor het grootste deel bestemd als woonpark. Het noordelijk deel ligt in woongebied. 
Enkele kasteelparken en kleinere open ruimte zijn bestemd als parkgebied. Een school en sport-
voorzieningen zijn gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.  
 
 
 
bijzondere plannen van aanleg 
 
De case is gelegen op het grondgebied van 3 gemeenten: Kraainem, Tervuren en Wezembeek-
Oppem. 
 
Geen enkele van deze drie gemeenten beschikt over een BPA voor (deel van) deze woonwijk. Op 
het grondgebied van Tervuren bestaat een BPA net aan de rand van de woonwijk. 
 
 
 
verkavelingen 
 
De woonwijk is ontstaan langs de Tervurenlaan. De eerste bebouwing is een ontwikkeling van vóór 
1960, in uitvoering van de plannen van Koning Leopold II. De woonwijk bevat dan ook enkele 
kernen van oudere bebouwing. 
 
In Tervuren komen vele kleinere verkavelingen voor. De oorspronkelijke verkavelingen werden na 
hun goedkeuring ook meestal gewijzigd om nieuwe ontwikkelingen toe te laten. 
 
Voor Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn hier geen gegevens opgenomen ivm. eventuele verka-
velingen. 
 

 
Figuur 59. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering) 

 

 
Figuur 60. Gedeeltelijk overzicht van de geldende verkavelingen 
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 
De case is gelegen op het grondgebied van 3 gemeenten: Kraainem, Tervuren en Wezembeek-
Oppem. Kraainem beschikt over een goedgekeurd structuurplan, Tervuren over een voorontwerp, 
Wezembeek-Oppem over een startnota en een woningbehoeftenstudie. 
 
 
Kraainem 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
De stedelijke kernen Kraainem en Stokkel worden versterkt waarbij vooral aandacht gaat naar ver-
dichting en het invullen van niet ontwikkelde gebieden binnen het woongebied. 
Voor de kernen Kraainem Zuid en Vier Armen, waartoe de case behoort, ligt het accent op het be-
houden van het kwalitatief wonen in samenhang met een ‘groene’ omgeving. Een andere verdich-
ting is hier niet aangewezen. 
 
Het eigen karakter van Kraainem Zuid en Vier Armen dient gevrijwaard. Dit kan enerzijds door 
verdere verdichting tegen te gaan om het hoog residentiële karakter te vrijwaren, anderzijds door de 
uitbouw van een kwalitatief openbaar domein. 
 
De problematiek van de zonevreemde woningen in natuur- en parkgebieden krijgt hier een oplos-
sing. 
 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘Kraainem Zuid en Vier Armen’ 
 
De woongebieden van Kraainem Zuid en Vier Armen worden gekenmerkt door groene, residentiële 
tot hoog residentiële verkavelingen. Een netwerk van verkeersassen zorgt voor de samenhang van 
de verschillende gebieden. Het is er aantrekkelijk wonen in aangename en rustige buurten, al dan 
niet in de nabijheid van waardevolle bosbestanden en parkzones. 
 
Het beleid is er op gericht om de kwaliteit van het residentiële wonen te behouden, waar nodig te 
verhogen. Dit kan door de eigenheid te bewaren en de omgeving te optimaliseren door de aanpak 
van het openbaar domein en de verkeersleefbaarheid. Een verdere verdichting is er niet aangewe-
zen. 
 
Voor de deelruimte worden volgende ontwikkelingsopties geformuleerd: 

• Diverse deelgebieden, met elk hun eigenheid, te behouden. Kwalitatief wonen nastreven op 
basis van de draagkracht van het gebied. Dit betekent geen verdichting op de hoofdassen, 
het behoud van grote kavels, geen verdere opsplitsing van eigendommen, geen structurele 
omvorming van eengezinswoningen naar meergezinswoningen; … 

• Hier wonen blijft als hoofdfunctie gehandhaafd. Complementaire activiteiten zoals kanto-
ren, die een ruimtelijke weerslag hebben die de woonkwaliteit aantasten, zijn hier niet 
wenselijk, omwille van de ruimtelijke druk die er van uit gaat. 

• Wonen in het stedelijk gebied moet aantrekkelijk worden gemaakt door aandacht te beste-
den aan de inrichting van het openbaar domein, aantrekkelijke verbindingen met de kernen 
en een verkeersveilig openbaar domein. 

• Het groene karakter dient te worden bewaard. Dit kan door het bestaande bomenbestand 
maximaal te beschermen. 

• Behoud en uitwerken van ontwikkelingsmogelijkheden voor de zonevreemde woningen in 
een park- en groengebieden. Ontwikkelingsmogelijkheden worden afgestemd op de draag-
kracht van de plek. 

• Streven naar oplossingen voor de parkeerdruk en het sluikverkeer als gevolg van bestaande 
bovenlokale functies in aansluiting met het grondgebied van de gemeente. 

• Herinrichten van straten en pleinen in functie van de verblijfskwaliteiten. 
 

 
Figuur 61. Gewenste nederzettingsstructuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kraainem) 
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Tervuren 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
De gemeente wenst geen verdere expliciete verstedelijking van haar kernen. Eerder ziet zij de kern 
van Tervuren als een goed uitgerust en autonoom functionerend wooncentrum in relatie tot de be-
hoeften van de gemeente en haar buitengebied. De gemeente maakt dan ook het nodige voorbehoud 
met betrekking tot de selectie als stedelijke kern in het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel zoals 
aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
 
In het centrum van Tervuren zal de woonfunctie en zijn complementaire lokale functies opgewaar-
deerd worden. In het centrum zullen een aantal strategische woonprojecten, met bijzondere aan-
dacht voor de woonkwaliteit en differentiatie, de woondichtheid verhogen. De nieuwe ontwikke-
lingen zullen in eerste instantie, en voor zover de ruimtelijke structuur dit toelaat, in het centrum 
van Tervuren worden opgevangen. 
 
De overige woongebieden in het ‘verstedelijkte’ Tervuren worden als woongebied met reisidentieel 
karakter verder ingevuld. De woonwijken aan de rand van het Centrum (in het bijzonder Hoogvorst 
waar de case is in gelegen) gelden daarbij als overgangsgebied naar het buitengebied en dienen 
verder te worden ingevuld met aandacht voor de natuurlijke structuur en de open ruimte (beekval-
leien, open ruimtecorridors, steilranden). Verdichting is hier aangewezen voor zover ze de draag-
kracht van de omgeving niet overschrijdt. 
 
Op het vlak van woonprogrammatie gaat specifieke aandacht naar de eigenheid van het gebied ten 
noorden van de Tervurenlaan (het woonpark). Hier dient een veel lagere bouwdichtheid (minder 
dan 10 wo/ha) gehanteerd te worden. De bepalende factoren zijn de omgevende bebouwing 
(3wo/ha) en de draagkracht van de omgeving. Voor alle andere gebieden in Tervuren (deelgemeen-
te) wordt gestreefd naar een minimale bruto woningdichtheid van 15 wo/ha. Ook hier zal de omge-
vende bebouwing bepalend zijn bij het vastleggen van de haalbare dichtheden. 
 
Een aandachtspunt is de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen dat de verschillende 
soorten woningen (huur – koop, appartement – huis, klein – groot, sociaal – andere) voldoende met 
elkaar worden vermengd op een ruimtelijke verantwoorde manier. Hierbij moet ook rekening ge-
houden worden met nieuwe samenlevingsvormen. 
De algemene trend naar vergrijzing en ontgroening van de eigen bevolking laat zich ook in Tervu-
ren voelen. Naar het woningaanbod toe betekent dit dat er een groter aanbod aan kleinere woningen 
moet komen met mogelijkheid tot aankoop door de lagere en middenklasse inkomensgezinnen. De 
woningen moeten op maat van de bejaarden, de jongeren, de alleenstaanden en/of koppels gemaakt 
worden, en kunnen zowel huur- als koopwoningen omvatten. 
Hierbij wordt onder meer gedacht aan het principe van een ‘kangoeroewoning’ waarbij een meer-
gezinswoning gedeeld wordt door een jonger en een ouder gezin die elkaar wederzijds hulp willen 
bieden. 
 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘Residentiële randzone’ 
 
Dit gebied met een morfologisch lossere bebouwingsstructuur vormt ruimtelijk het grootste woon-
gebied van Tervuren. De gemeente wens het belang van deze zone te erkennen en streeft naar een 
verdere afwerking van de woonzones en de beperkte uitbreiding van de voorzieningen (aansluitend 

bij en in functie van het wonen). Hier wordt in eerste instantie geen intensieve verdichting met ste-
delijke allures vooropgesteld. 
 
De residentiële woonzone aansluitend bij de kern ten noorden van de Tervurenlaan (Hoogvorst) 
kent een specifieke bebouwingsstructuur en bezit door de relatief grote kaveloppervlakten en de 
kwalitatieve invulling van het openbaar domein een aangenaam groen karakter. 
Er kan hier dus enkel verdere uitbreiding en invulling worden toegelaten wanneer er gestreefd 
wordt naar het behoud van het karakter zonder de draagkracht en het uitzicht van de omgeving te 
hypothekeren. De opmaak van een RUP voor de woonwijk Hoogvorst met behoud van de kwali-
teitsvolle structurerende elementen (architectuur, kavelgrootte, groengebruik, …) kan de verstede-
lijkingsdruk op het gebied stabiliseren. 
 
Het gebied ten noorden van de Leuvensesteenweg kent een sterk residentieel karakter en wordt ge-
kenmerkt door een aantal open ruimteverbindingen die de moeite waard zijn om te worden behou-
den. De bebouwing moet geconcentreerd worden in relatie met de gewenste ruimtelijk structuur 
voor Leuvensesteenweg zonder evenwel de doorstroming van deze weg in gevaar te brengen. 
 
Op het vlak van woonprogrammatie worden volgende voorstellen geformuleerd. 

• Voor het binnengebied gelegen tussen de Hoogvorstweg en de Karel Van Lorreinenlaan 
wordt geopteerd, rekening houdende met de bijzondere randvoorwaarden die worden opge-
legd door de wijk Hoogvorst, om deze zone te realiseren op middellange tot lange termijn. 
Aandacht gaat hierbij naar invulling van het gebied op maat van de omgeving en naar aan-
sluiting op afdoende alternatieve vervoersbewijzen. 

• Voor het gebied tussen de sociale woonwijk Galgenberg en de Karel Van Lorreinenlaan 
wordt geopteerd om, ondanks de nabijheid van Brussel (woondruk!), dit gebied slechts aan 
te snijden op langer termijn. Hierbij aansluitend kan eveneens gesteld worden dat deze 
open ruimte, met landbouwfunctie, de overgang vormt tussen de bebouwing op het grond-
gebied van Tervuren en het groengebied op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-
Oppem. Binnen deze zone gelden bijzondere randvoorwaarden bij een eventuele aansnij-
ding op termijn. Bij het aansnijden van dit gebied voor woningbouw mag de bouwdicht-
heid de draagkracht van het gebied niet overschrijden. Dit houdt in dat de maximaal te han-
teren bouwdichtheid 10 woningen/ha bedraagt. 
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Figuur 62. Gewenste ruimtelijke structuur van de ‘verstedelijkte ruimte’ (bron: gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan Tervuren) 

 
 

Wezembeek-Oppem 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
Wezembeek-Oppem kent een vrij hoge bebouwingsdichtheid. Door het handhaven van een diffe-
rentiatie wordt vermeden dat het woonweefsel verstikkend werkt op haar bewoners. De bebou-
wingsdichtheden dienen af te nemen naarmate men zich verwijderd van het stedelijk gebied. Op-
pem, met het administratief centrum en het voorzieningencentrum, behoort tot het stedelijk gebied 
en fungeert als hoofddorp binnen de gemeente. Oppem zal dan ook het grootste deel aan bijkomen-
de woningen opvangen binnen de gemeente. 
 
Het woonbeleid is gericht op volgende doelstellingen: 

• Woningdifferentiatie 
Bij de realisatie van nieuwe woonprojecten in de gemeente moet de nodige aandacht be-
steed worden aan woningdifferentiatie. Dit houdt in dat er naargelang de kenmerkende 
structuur van de bevolking (leeftijd, …) en de gezinnen (inkomen, gezinsgrootte, …) in de 
gemeente andere eisen gesteld worden aan een woning. 

• Versterken van de woonstructuur 
Onbebouwde gronden van voldoende omvang in het woongebied van stedelijke gebieden 
en kernen van het buitengebied komen prioritair in aanmerking voor inbreidingsprojecten 
(verdichting van het stedelijk weefsel). Zodoende blijven de open gebieden gevrijwaard en 
kunnen de bestaande kernen (bebouwde gebieden) versterkt worden. 

 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘woonbergen’ 
 
De Zikkelenberg en het gebied ten zuiden van de Galgenberg zijn woonparken, getypeerd door vil-
la’s met grote tot zeer grote tuinen. Deze gebieden zijn uitlopers van het Zoniënwoud die sterk 
aangetast zijn door de bebouwing. De bebouwing ten zuiden van de Galgenberg loopt naadloos 
over in die van Hoogvorst (Tervuren). De wijk Marmot op de Galgenberg bestaat uit open bebou-
wingen. Typerend voor deze wijk zijn de witte huizen en de bomenrijen langsheen de wegen. 
De diepstraat tussen de Zikkelenberg en de Galgenberg vormt een prachtige holle weg met een ho-
ge biologische waarde. 
 
Naar woningprogrammatie wordt in de woningbehoeftenstudie (niet-goedgekeurd) voorgesteld om 
het binnengebied, ingesloten tussen Zilvervoslaan en de Neefsstraat, prioritair op middellange ter-
mijn te ontwikkelen. 
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ONTWIKKELINGEN 
 
• De woonwijk Hoogvorst (= de illustrerende case) wordt gekenmerkt door de volgende ontwik-

kelingen. 
o De woonwijk wordt in sterke mate bepaald door grootgrondbezit, o.a. door de adel. 

Deze houdt het gebied voor zichzelf en de transacties gebeuren zonder dat de 
gronden effectief op de markt komen (voor vrienden en kennissen). Deze zijn vaak 
“stinkend rijk”. 

o In het binnengebied zijn recent enkel heel grote percelen ontwikkeld. 
o Er doen zich enkele gelijktijdige tendensen voor: 

 aanvragen om groter te mogen bouwen dan de voorschriften bepalen; 
 opsplitsing van grotere percelen; 
 geen aanvragen voor zelfstandige activiteiten of voor appartementen (dit 

laatste gebeurt wel aan de rand) 
 heel veel bouwaanvragen met afwijkingen of vragen voor verkavelings-

wijzigingen (om zwembaden te mogen bouwen, tuinhuisjes, …; vaak par-
ticuliere gevallen, “prullen”). 

 
• Buiten Hoogvorst zijn er veel aanvragen om voorschriften te wijzingen (nokhoogte, materialen, 

tuinhuisjes, …). Wijzigen van een verkavelingsvergunning gaat procedureel nog in kleinere 
verkavelingen, maar het gegeven dat iedere eigenaar moet worden aangeschreven werkt niet in 
grotere verkavelingen (respondent verwijst naar Arboretumwijk met 300 loten). Op enkele 
‘die-hards’ na doen mensen dat niet; ze houden dat niet vol. 

 
• Nieuwe verkavelingen buiten het woonpark tenderen naar gekoppelde bouw op 3 are (bv. 

Zuurbeemd). Deze typologie wordt door de ontwikkelaars zo aangeboden. Ze verdienen er veel 
aan, en de gemeente is deze typologie genegen daar ze geschikt is om de eigen mensen een be-
taalbare woning aan te bieden. 

 
• Er zijn heel veel aanvragen voor appartementen, en dit in de ganse gemeente. 

o De gemeente wil dit toelaten in het centrum (3 volwaardige bouwlagen), maar dit 
stuit op verzet van “Stedenbouw Leuven”, die dit niet toelaat, op basis van een on-
duidelijke interpretatie van de voorschriften van het gewestplan. Wat wel toegela-
ten wordt, is één bouwlaag met daarop duplexen. 

o Een poging om een verordening te maken om de bouw van appartementen te bege-
leiden is een stille dood gestorven. “Het is een moeilijke oefening: waar trek je de 
lijn waar je stopt?” 

o Appartementen worden in de zones voor landelijk wonen niet toegelaten. Dit is 
dan wel het geval over de gemeentegrens in Overijse, met schaalbreuk tot gevolg 
(gehucht Eizen). 

 
• Er zijn diverse aanvragen voor kangoeroewoningen, maar men heeft er bedenkingen bij. 

o Het begrip of het concept is onduidelijk. 
o Bovendien is er een leemte in de wetgeving: wat is het statuut van een kangoeroe-

woning als de ouders komen te overlijden? Wordt dat terug een eengezinswoning? 
Of is er een te verhuren appartement? 

 
• Er zijn behoorlijk wat aanvragen voor service-flats door promotoren (“er zijn gieren op de 

markt”). Ze zijn gesitueerd in het centrum van Tervuren en richten zich op de ouder wordende 

villa-bewoners. Er is ook een aanvraag om in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen servi-
ce-flats te bouwen (met een vzw-constructie om het als openbaar nut te laten doorgaan (zie ook 
Maasmechelen). 

 
• De eigen inwoners trekken weg naar Wallonië, waar in sommige gemeenten zelfs subsidies 

worden verstrekt om de leegloop van dorpen tegen te houden (o.m. in de provincie Henegou-
wen). Respondenten verwijzen ter zake naar de Waalse gemeenten ten zuiden van Leuven. 

 
• De Franstalinge middenklasse, die uit Brussel weggeprijsd wordt, komt zich vestigen in de 

kleinere woningen (arbeiderswoningen) van het centrum van Tervuren. Andere inwijkelingen 
zijn rijke Britten. 

 
 
 
BELEID 
 
• De ruimtelijke ordening in de woonwijk speelt zich af op twee niveaus, nl. het gewestplan en 

de verkaveling. De gemeente beschikt over weinig BPA’s. Het structuurplanningsproces is nog 
niet doorlopen; de gemeente heeft nog geen ervaring met RUP’s. 

 
• Respondenten werken in het algemeen liever met het systeem van verkavelingvergunning dan 

met BPA’s. Werken met verkavelingvergunning gaat sneller (is gemakkelijker) en kan op basis 
van private motieven; de opmaak van een BPA is een zware procedure en moet van algemeen 
belang zijn. 

 
• Respondenten beamen dat in Tervuren gewerkt wordt met afwijkingen van verkavelingen, met 

als beleidskader de interpretatie van de verkavelingsvoorschriften en het gewestplan. De be-
staande toestand wordt hierbij als vergund geacht. 

 
• Enkele verkavelingen zijn vervallen. Bij aanvragen voor bouwvergunningen is het gewestplan 

dan de toetsteen. Hierbij wordt steeds gestreefd naar eenvormigheid met de buren. 
 
• De behandeling van aanvragen voor appartementen wordt hierboven besproken. 
 
• Voor de woonwijk Hoogvorst gelden de volgende beleidselementen. 

o Als algemene toetssteen gelden een minimale grootte van de percelen en minimale 
afstanden tot de perceelsgrenzen. 

o Het beleid opteert ervoor om geen verdichting toe te laten en om het gebied te be-
houden als een woonzone met lage dichtheid. Respondenten verwijzen naar twee 
nog te ontwikkelen gebieden: in het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
wordt hiervoor een dichtheid van 10 woningen per hectare vooropgesteld. Respon-
denten vrezen de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Tervu-
ren wil in de gebieden met lage dichtheid de dichtheid laag houden. Ze vrezen dat 
de verdichting van bovenaf wordt zal worden opgelegd. Ze verwijzen naar Sint-
Pieters-Leeuw waar de laatste restjes worden volgebouwd, “wat 10 jaar geleden 
niemand gedacht zou hebben”. 

o De opmaak van een BPA wordt niet overwogen. Respondenten vragen zich af of 
dit nodig en nuttig is: waarom zou de gemeente een duur BPA (voor een gebied 
van dergelijke omvang toch gemakkelijk € 25.000) opmaken als de kosten van de 
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opmaak van verkavelingplannen door de (private) ontwikkelaars worden gedra-
gen? 

 
• Er is geen belasting op onbebouwde percelen. Volgens de inventaris hebben 700 eigenaars 1 of 

2 percelen en hebben 15 eigenaars ongeveer 10 percelen (sociale huisvestingsmaatschappijen, 
OCMW’s van Brussel, Tervuren, …). 

 
• Het bestuur wil de jonge gezinnen met kinderen in de gemeente houden. 
 
• Betaalbaar wonen is in Tervuren een probleem. 

o De gemeente beschikt niet over de middelen om gronden te verwerven en te ont-
wikkelen. Dit is een laatste maal gebeurd in de jaren 1980. Deze woningen worden 
nu –na periode van verplichte bewoning – verkocht met een flinke meerwaarde. 

o Hetzelfde geldt voor de sociale huisvestingsmaatschappij. Ze hebben een oude le-
gerkazerne kunnen verwerven en”proppen die vol”. 

o Respondenten verwelkomen Vlabinvest (start pas op), omdat dit zal toelaten dat de 
inkomenscategorie juist boven de sociale huurders een aanbod zal krijgen. 

 
 
 
DRAAGVLAK 
 
Vanuit Hoogvorst wordt de Raad van State voortdurend bestookt: elke vergunningsaanvraag of 
aanvraag tot wijziging lokt contestatie uit. 
 
 
 
 
 



TERVUREN
4.6.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• groene wijk met kunstmatig landschap
• ligging naast een grote stad

demografi e
• ‘statuswonen’
• geen sociaal verband

markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• de ‘woonstatus’ gaat in tegen verdichting, maar de vraag naar verdichting is zeer hoog

beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• wijk ligt op het grondgebied van drie verschillende gemeenten
• geen verdichting met stedelijke allures
• maximale dichtheid van 10 wooneenheden per hectare (bestaande dichtheid 6,3 wooneenheden 

per hectare)

Het statuut van de groene wijk met open bebouwing in Tervuren wordt zowel vanuit het beleid 
als vanuit de bewoners als ‘heilig’ gezien. Het beleid en de bevraagde bewoners willen verdich-
ting tegenhouden, hoewel de verdichtingdynamiek binnen de wijk zeer hoog is. In recentere 
ontwikkelingen is te zien dat grotere terreinen herverkaveld worden en achterliggende percelen 
verder verdicht worden.

Door de verdichting met nieuwe villa’s op achterliggende terreinen blijven deze ontwikkelingen 
vanaf de straat onzichtbaar. Er wordt gebruik gemaakt van kunstmatig aangelegd landschap in de 
vorm van dreven, hagen enz. om bestaande en nieuwe bebouwing te verbergen. Deze keuze heeft 
twee voordelen; vanaf de straat blijft het statuut van een ‘groene wijk’ behouden en op het perceel 
wordt de privacy gewaarborgd.

THEMA: VERBORGEN VERDICHTING

Aan de hand van twee voorbeelden wordt geanalyseerd hoe bestaande verdichtingscenario’s op 
perceelniveau met gebruik van landschappelijke elementen (topografi e, hagen, enz.) het principe van 
een verborgen verdichting aanvaardbaar maken.

Voorbeeld 1 met dreefstructuur
Door het vermenigvuldigen van parallelle dreven naar achterliggende percelen is er verdichting 
zonder zichtbare bebouwing van op het straatbeeld. Hierdoor blijft het intieme karakter van de 
percelen behouden zonder een adres aan de straat te verliezen.

Voorbeeld 2 met hagen langs de straat
Dit voorbeeld laat zien dat door middel van hagen dat de privacy op het perceel gerealiseerd wordt, 
maar ook de dichtheid achter de perceelsgrens verborgen wordt. Het inbrengen van deze kunstmatige 
natuur, ‘achter het gordijn’, laat vernieuwing, uitbreiding en verdichting toe, zonder het statuut van 
de woonwijk te bedreigen. Het belang van de klassieke verkavelingregels voor het gebouw vervalt 
gedeeltelijk, nieuwe regels voor de haag- en dreefstructuur (hoogte, type, opzet) zijn van belang voor 
het algemene straatbeeld van de wijk.
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4.7 Wevelgem

4.7.1 ruimtelijke analyse

SITUERING

De wijk ligt naast het centrum van Wevelgem op vroegere landbouwgronden naast vlasbedrijven. 
Vandaag is het boerderijenpatroon rond Wevelgem nog duidelijk herkenbaar.

In het ontwerp van de Wijnbergwijk werd in de jaren 1960 van de visie uitgegaan een wijk met 
eigen identiteit naar het centrum van Wevelgem te ontwikkelen. Woontypologieën met verschillende 
dichtheden en met verschillende sociale klassen vormden de wijk. Een kerk met parochiezaal en 
plein vormden het ‘centrum’ van de wijk. In deze omgeving worden ook lagere scholen en een 
wijkbibliotheek ingeplant.

BEBOUWDE EN ONBEBOUWDE RUIMTE

De combinatie van drie verschillende ontwerp- en beleidskeuzes van de wijk toont een algemeen 
identiteitsprobleem in de Wijnbergwijk.

De identiteit van de wijk neigt naar een scheefgetrokken sociale opbouw. Een relatief groot 
percentage sociale huurwoningen en sociale koopwoningen zijn in het noordelijke deel van de 
wijk geconcentreerd en er wordt een uitbreiding hiervan aan de noordrand van de wijk gepland. De 
statistische analyse (zie punt 4.2.4) brengt deze problematiek ook naar voor.

De publieke ruimte is buiten proportie. Reusachtige kruispunten en overgedimensionneerde 
straten breken qua schaal en functie met de hiernaast liggende percelen (zie ook sleutelbeelden). 
Hiertegenover staat de dichte bebouwing (14,1 percelen/ha) en de kleine tuinen (zie ook punt 4.2.4 
‘grootte tuin’). 

De ruimtelijke structuur van de Wijnbergwijk is problematisch: ze is alleen maar naar binnen gekeerd 
zonder duidelijke aansluiting met het centrum van Wevelgem. De samenhang tussen de wijk en de 
historische woonas van de dwars doorlopende Wijnbergstraat ontbreekt.

Het patroon van de lege percelen in Wevelgem bestaat uit meerdere aan elkaar liggende lege percelen 
die zich soms aan de straatkant, soms in een achterliggend deel bevinden. Het informeel gebruik 
van de lege percelen in deze wijk is opvallend creatief: ze worden door kleinschalige agricultuur 
(schapen, kippen, enz.) en landbouw bezet en zijn nauwelijks braakliggend. In het noorden van het 
studiegebied worden de nog lege percelen door nieuwe verkavelingprojecten ontwikkeld.
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middelbaar onderwijs

sporthal / zwembad

kleinhandelsconcentratie

treinstation/halte

verbindende bus-tramlijn

aansluitingscomplex auto(snel)weg

500 m 3 km
WEVELGEM

VOORZIENINGEN

VOORZIENING BINNEN DE WIJK

VOORZIENING BUITEN DE WIJK
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4.6.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: Vrouw, 42 jaar, heeft man van 43 jaar en zijn afkomstig uit Wevelgem (de verkaveling) en 
Waregem; 3 thuiswonende kinderen van 19, 17 en 12; zij kleuterleidster, hij zelfstandige (schilder); 
hebben 3 auto’s; perceelsgrootte: 1400 m²; wonen hier 18 jaar; ouderdom woning: 50 jaar. 
 
R2: Man, 62 jaar, heeft vrouw van 60 en zijn afkomstig uit Wevelgem en Kuurne; 3 uithuizige kin-
deren van 36, 33 en 30; beiden in pensioen; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 850 m²; wonen hier 34 
jaar; ouderdom woning: 34 jaar. 
 
R3: Man en vrouw, beiden 38 jaar en afkomstig uit Wevelgem en Kuurne; 1 kind van 9 jaar; hij 
werkt als bediende, zij verpleegster; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²; wonen hier 7 jaar; ou-
derdom woning: 33 jaar. 
 
De gestructureerde diepte-interviews werden verder aangevuld met 3 lossere gesprekken met be-
woners van de woonwijk. 
 
 
 
DE WOONWIJJK 
 
De woonwijk is gelegen aan de rand van Kortrijk en is zo’n 100 ha groot. Het gros van de wonin-
gen is gerealiseerd in de periode 1960-1980, en zijn in belangrijke mate eengezinswoningen in ge-
sloten bebouwing. We merken een relatief grote fractie kleine woningen (<54m²) en kleine tuinen 
(<50m²), maar eveneens een groot aandeel middelgrote woningen en tuinen zoals in Mariakerke. 
We merken een belangrijk contingent (10%) sociale huurwoningen. In de verkaveling wonen voor-
al gehuwde gezinnen met kinderen en het aandeel met 2 voltijdse inkomens is relatief groot. Opval-
lend is het aandeel gezinnen (15%) dat geen auto bezit. De gemiddelde leeftijd is er 51 jaar. Enkel 
het grote aandeel woningen gebouwd tussen 1960 en 1980 wijst hier op een potentieel aandeel wo-
ningen dat op de markt kan komen.  
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU LATO 
 
sociale en fysieke omgeving 
 
De respondenten wonen allen graag tot zeer graag in de verkaveling en hebben er vrienden of fami-
lie wonen. We zien hier dezelfde samengestelde verkavelingsstructuur als in Mariakerke, de res-
pondenten spreken voornamelijk over hun buurt als het geheel van een aantal omliggende straten of 
woonblokken. Het sociaal contact in de buurt is optimaal voor de respondenten, verdere uitbreiding 
en hiertoe voorziene ontmoetingsruimte of buurtpleintjes is niet nodig, voor de kinderen mag dit 
enigszins wel. Wevelgem is een vrij gemengde verkaveling, zowel naar leeftijd als inkomen, en is 
duidelijk zichtbaar in de wijk. Een aantal bejaardenhuisjes in de buurt worden erg geapprecieerd, 
“dit is hier zelfs te weinig”. Een respondent vond het positief dat er sociale woningen in de buurt 
waren, maar verkiest koop- in plaats van huurwoningen. Deze laatste dwingen geen verantwoorde-

lijkheidsgevoel af bij de bewoners, met als resultaat dat alles er altijd zo rommelig bij ligt; “Ik zou 
er toch liever niet vlák naast wonen, hoor”. Algemeen genomen zijn er geen buurtproblemen. 
 
 
 
voorzieningenaanbod 
 
Over het lokale voorzieningenaanbod is men tevreden tot zeer tevreden. Bijna alles is op wandel- 
of fietsafstand voor de respondenten wat de dagelijkse behoefte betreft aan winkels, diensten, 
school en sociale voorzieningen. De kern van Wevelgem vindt men goed uitgerust en dichtbij. 
Kortrijk is een 10-tal minuutjes rijden van de verkaveling en is perfect aanvullend voor Wevelgem, 
bijvoorbeeld wat betreft onderwijs. Menen wordt eerder gemeden, “het is er gewoon niet aange-
naam”. Enkel over de groenvoorziening en het onderhoud van de (weinige) groene ruim-
tes/pleintjes in de buurt is men vrij ontevreden.  
 
 
 
evoluties 
 
Een aantal respondenten zijn opgegroeid in de verkaveling en hebben de open ruimte stilaan zien 
toegroeien. Algemeen hebben de respondenten het gevoel dat de verkaveling volgebouwd is. Men 
vraagt zich af waarom een resterende open ruimte nu ook weer volledig verkaveld en volgebouwd 
zal worden. Veel is gelijklopend met Mariakerke, enkel een minder uitgesproken buurtdynamiek 
lijkt hier vast te stellen, enkele voorbeelden worden aangehaald van een ouder koppel dat de wo-
ning verliet, of een woning die vrij komt en snel terug ingevuld wordt. De respondenten vinden het 
allen positief dat de verkaveling vrij heterogeen is en het lijkt wenselijk dat dit zo blijft. Men lijkt 
hier wel minder ‘verstedelijkingsangst’ te hebben in vergelijking met Mariakerke.     
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU STRICTO 
 
woongeschiedenis 
 
De keuze voor de verkaveling was ‘eenvoudig’ en ‘voor de hand liggend’ voor de respondenten, ze 
zijn afkomstig uit de onmiddellijke omgeving en waren op zoek naar iets in de buurt, maar niet ín 
het centrum, “en dan kom je vrij snel hier uit”. De respondenten zijn allen eigenaars en hebben ge-
bouwd of verbouwd. Een respondent heeft verschillende familieleden in de straat wonen en kwam 
vaak spelen op de verwilderde percelen die hij een aantal jaar geleden kocht en bebouwde. Ervoor 
woonde hij in een rijhuis meer naar het centrum toe. Een andere respondent kocht een kleine wo-
ning met ‘hangar’ niet ver van de ouderlijke woning, en verbouwde die volledig tot ruime gezins-
woning met een magazijn voor de eigen zaak. De komst van de kinderen en een min of meer aan-
gepaste woning met een tuintje, was een belangrijke drijfveer voor de respondenten. Projectont-
wikkelaars kwamen er niet aan te pas. Enkele respondenten zien projectontwikkelaars eerder als 
verantwoordelijke voor het volgebouwd geraken van de resterende open ruimte.  
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toekomst 
 
Geen enkele van de respondenten heeft aandacht geschonken aan het ouder worden bij het 
(ver)bouwen van de woning, of het is toevallig en dus mooi meegenomen dat enkel de slaapkamers 
en de badkamer boven zijn. Men heeft doorgaans ook niet nagedacht over de toekomstige wooncar-
rière. Feit is dat men zo lang mogelijk in de woning wil blijven wonen of toch zeker in dezelfde 
omgeving. Sommige respondenten vinden het jammer dat er weinig tot geen zorgfuncties zijn (i.e. 
in de vorm van aangepaste woningen) in de verkaveling. Af en toe zag een respondent hier bij-
voorbeeld wel een mogelijkheid toe, maar dan is deze uiteindelijk anders ingevuld, en besluit dit tot 
een gemiste kans. De traditionele mantelzorg wordt hier ook aangehaald als optie, maar dit is vaak 
omdat men niet op de hoogte is van andere mogelijkheden. 
 
Men hoopt dat de kinderen een woonplaats vinden in de buurt, maar dit wordt duidelijk betwijfeld, 
“of ze zouden geluk moeten hebben”. Dat de woning te groot wordt als de kinderen het huis uit zijn 
of eventuele mogelijkheden biedt voor een tweede ‘gezin’ om er te wonen, is slechts door één res-
pondent duidelijk aangehaald, temeer omdat zij een zeer grote tuin hebben. Een andere respondent 
heeft de vrijgekomen ruimte, sinds zijn kinderen het huis uit zijn, ingevuld als logeerkamer voor de 
kleinkinderen en opbergruimte. Daar de grootte van de woningen doorgaans schommelde tussen 
klein en middelgroot, stelt dit probleem zich duidelijk in mindere mate. Men heeft ook geen (in-
grijpende) verbouwingen gepland voor de toekomst. 
 
 
 
woonkost 
 
De respondenten vinden hun woonkost vrij ‘normaal’, dit betreft gemiddeld een 20 % van het netto 
gezinsinkomen (voor hen die nog afbetalen). Men is zich duidelijk bewust van de enorme meer-
waarde die de grondgebonden woning doorheen de tijd gekregen heeft, allen schommelend tussen 
de 200.000 en 300.000 euro. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is. Bij 
het voorleggen van de nieuwe woonconcepten werd veelal in de eerste plaats verwezen naar de be-
perktheid qua mogelijkheden wegens de lopende afbetaling.  
 
 
 
DE MOBILITEIT 
 
De verkaveling is zeer goed bereikbaar. Er is een tevredenheid bij de respondenten betreffende  de 
openbaarvervoervoorzieningen, hoewel die niet gelijkmatig verdeeld zijn over de verkaveling. De 
fiets wordt hier veel gebruikt, zowel voor ontspanning, diensten als winkelen. Naar Kortrijk gaat 
men zeer vaak met de wagen, doch ook met de trein, het station van Wevelgem ligt immers dicht 
bij de verkaveling en kan op grote appreciatie rekenen. 
 
 
 
DE RUIMTELIJKE ORDENING 
 
De respondenten kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, maar 
kochten hun solitair perceel of woning en zochten individueel een aannemer en architect of deden 
het grootste deel van de verbouwingen zelf. Een minimum aan (standaard) verkavelingsverorde-

ningen was van kracht, zoals de nokhoogte, afstand tot de perceelsgrens,… Eén respondent vroeg 
een aantal jaar geleden een verkavelingswijziging aan om zijn woonplannen te kunnen uitvoeren en 
verkreeg dit zonder veel problemen. Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van 
toepassing. Van een geldend BPA/RUP zijn zij niet op de hoogte en weten doorgaans niet wat ze 
betekenen, zo ook voor het (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan 
hebben de bewoners eveneens nog nooit gehoord, maar van de betekenis kunnen zij zich wel iets 
inbeelden. Eén respondent haalde aan dat haar langgerekte tuin eigenlijk voldoende plaats biedt om 
aan het einde nog een woning te bouwen, “bijvoorbeeld voor de kinderen”, maar zegt te weten dat 
dit niet toegelaten is, wat ze betreurt. Dat de respondenten hun verkaveling, en dus hun buurt, me-
rendeels in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Hun attitude is twijfelachtig tot positief 
tegenover de ruimtelijke ordening. Er is een duidelijke onvertrouwdheid te merken met het huidige 
planningsera en haar geldende instrumenten, alsook met de huidige projectmatige manier van wer-
ken bij het realiseren van verkavelingen.  
 
 
 
NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
 
het draagvlak voor de woonconcepten 
 
de ‘kangoeroewoning’ 
Eén respondent vond dit een fantastisch concept. Het koppel had al in deze richting gedacht, omdat 
zij een (te) grote tuin hebben nu de kinderen er niet meer in spelen en ook het besef groeit dat de 
woning te groot wordt als de kinderen het huis uit zullen zijn. De respondent leek dit een goede 
vernieuwende kanshebber voor de verkaveling te vinden. De andere respondenten konden dit even-
eens beamen, maar zelf vonden ze dit niet (meer) van toepassing of toekomstmuziek waar ze nog 
eens moesten over nadenken. Veel heeft te maken met het niet gekend zijn en louter praktische za-
ken. Het feit dat men een hechte band heeft met de verkaveling, men hier sowieso wil blijven wo-
nen en men zich bewust is van een zekere ‘bouwgrondproblematiek’, maken de ‘kangoeroewoning’ 
algemeen tot een kanshebber voor deze case. 
 
de ‘zorgwoning’ 
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit con-
cept afvraagt. Het grote aandeel gesloten bebouwing in de verkaveling, waaronder bijvoorbeeld het 
huis van een respondent, treedt hier ook op als belangrijke hinderpaal. Na duidelijk te stellen dat de 
bedoeling van dit concept een brede doelgroep bereiken is (eventueel met overheidssubsidies) en 
de onbenutte ruimte tussen de open woningen nuttig aanwenden is (de perceelsgrens en hieraan 
gekoppeld ‘niemandsland’ dus concreet bruibaar maken), werd toch een interesse kenbaar. Zoals 
bij de ‘kangoeroewoning’ ligt ook hier de lokale genesteldheid van de bewoners aan de basis van 
een ‘eventuele’ haalbaarheid, maar het vrij ‘onrealistisch’ overkomen van dit ‘zorgwoning’-
concept noopt tot een ‘eerst zien en dan geloven’- houding. Men is eerder voorstander van bejaar-
denwoningen of serviceflats in de verkaveling, dit lijkt voor de respondenten oplossing nummer 1.   
 
de ‘pensioenwijk’ 
Ook in deze case zijn de respondenten een duidelijke pro- of contramening toegedaan. Slechts één 
respondent vindt dit aantrekkelijk, maar algauw blijkt dat hier opnieuw sterk gedacht wordt aan de 
groepsgewijze inplanting van bejaardenwoningen in de buurt (wat voorbijgaat aan de reële inhoud 
van het concept). De gesteldheid op veelzijdig contact en een heterogeen ‘niet kunstmatig’ woon-
milieu, schrijft dit concept min of meer algemeen af.  
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de ‘tuingroep’ 
Gelijkaardige reacties met Mariakerke zijn hier te merken. Het ‘delen’ van ‘persoonlijk’ bezit en de 
consequente frustratie en ruzies, alsook privacybehoefte verwerpen dit concept in een eerste vaak 
impulsieve reactie. Niettemin spreekt het idee van de grotere tuin voor een lagere kost wel aan en 
het zou bovendien extra ‘zuurstof’ in de woonomgeving kunnen brengen. Eén respondent zegt re-
soluut nee. Maar wanneer dit concreet zou toegepast worden op de eigen situatie, zetten toch ook 
de andere respondenten een stapje terug. Dat het in ieder geval niet met iedereen zou lukken, staat 
ook hier vast. Men zou dit bijvoorbeeld wel een goede ‘try-out’ vinden voor de nieuwe verkaveling 
die gepland is, zodat hetzelfde aantal geplande woningen kan gebouwd worden en een deel van de 
groene ruimte open blijft (en eventueel kan aangelegd worden). Het idee van een centraal gelegen 
(semi-)publieke ruimte is een sneller aanvaarde variant bij de respondenten.  
 
de ‘privaat beheerde buurt’ 
Dit concept werd vrij snel afgeschreven, ook na verdere uiteenzetting. Het wordt eerder als afsto-
tend dan aantrekkelijk ervaren. De vrije tijd wordt liever anders aangewend dan aan het reilen en 
zeilen van een bewonersvereniging, die volgens sommigen bovendien oorsprong van zinloze dis-
cussies en burenruzies kan zijn. 
 
 
 
de omkaderende scenario’s 
 
‘Verdichting’ an sich is in deze case niet gewenst, ‘verluchting’ daarentegen is welgekomen. De 
‘kangoeroewoning’ lijkt wel een haalbare kaart (hoewel dit dus een ook een vorm van verdichting 
is) voor deze erg lokale verkaveling, evenals de inplanting van zorgfuncties in de buurt. Het ge-
mengde karakter van de verkaveling moet gerespecteerd worden, willen de ingrepen op een brede 
appreciatie rekenen. De respondenten zijn allen duidelijk genetwerkt in de buurt en beschouwen dit 
als een belangrijke positieve factor. Hun gehechtheid aan hun woonomgeving heeft dus eerder be-
trekking op de sociale en praktische kant dan op de fysieke verschijningsvorm. Van status is hier 
niet echt sprake. 
 
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin is een betwijfelde zaak, maar in deze dichtbe-
bouwde case tevens ook een interessante optie voor ‘verluchting’. Wil dit scenario kans op slagen 
hebben, dan zal dit uitermate goed aangepakt moeten worden en zal een referentie voor handen 
moeten zijn, of een typevoorbeeld in de buurt. Het werken met cul-de-sacs in combinatie met klei-
nere tuinen en een centrale semi-publieke ruimte, lijkt in ieder geval beter in de smaak te vallen. 
 
Het op grootschalige wijze herstructureren van de huidige woonomgeving wekt in het algemeen 
geen interesse. Men ziet zijn woning en eigendom niet als onderdeel van een geheel. De onver-
trouwdheid met een projectmatige aanpak en met een eigen situering in een planningscontext is 
hier niet vreemd aan. 
 
Vooral de jongere respondenten laten een aantal kansen open m.b.t. sommige woonconcepten naar 
de toekomst. Een externe of dwingende factor – zoals een verslechterende gezondheidstoestand of 
een faciliterende en stimulerende overheid – zal evenwel duidelijk moeten spelen. Ook een markt 
die dergelijke woonvormen aanbiedt, zodat van bij het begín kan beslist worden hierin te stappen, 
lijkt een zeer belangrijke sturende factor. 
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4.6.3 analyse markt 

TRENDS 
 
bevolking 
 
• Respondent: “We hebben een jaar of drie geleden nog wat bouwloten verkocht in de wijk. 

Praktisch alles is verkocht. We hebben er ook al enkele woningen verkocht van mensen die we-
gens ouderdom naar een appartement gaan. In één concreet geval ging het koppel naar Menen 
omdat ze van Menen afkomstig waren. De meeste gaan naar een appartement in Wevelgem. De 
afgelopen 10 jaar zijn er heel wat appartementen in Wevelgem gebouwd. En de laatste twee 
jaar zijn er tien tot dertien blokken gezet. Er was een grote vraag naar appartementen. Van-
daag zien we dat er meer woningen van de jaren 1960-1970 verkocht worden van mensen die 
naar appartementen gaan. Ik vrees wel dat we naar een overaanbod aan appartementen gaan. 
De meeste vertrekkers zijn al gepensioneerd. Ze zijn 70-75 jaar. Ze vinden het nog te vroeg om 
naar een rusthuis te gaan. Ze verlaten toch we de te grote woningen. Te groot is een argument 
en ook wel veiligheid. En het wordt te kostelijk voor onderhoud”.  

 
• Respondent: “50% van mijn klanten zijn mensen die hun huis verkopen om naar rusthuis te 

gaan. Dit zijn dan de echt oude mensen. Dit is de vroegere generatie. Ik denk dat de nieuwere 
generaties rapper de grote woning gaan verlaten. Maar het hangt af van het aanbod: ze moe-
ten kunnen. Velen kunnen geen appartement betalen.” 

 
• Respondent: “Wie in de plaats komt hangt af van het type villa. In de hogere prijsklasse zijn 

dat mensen tussen de 30 en 40 jaar, mensen die al wat kapitaal hebben. In de iets goedkopere 
prijsklasse – tot maximum € 200.000  – gaat dat naar jongere mensen. Veel zeer grote verko-
pen we hier niet. Maar die grote villa die we verkocht hebben – rond de € 500.000 – werd ge-
kocht door mensen die een woning verkocht hadden. In die wijk gaat het doorgaans tussen 
€ 250.000 en € 300.000.” 

 
• Respondent: “Als mensen het financieel aan kunnen anticiperen ze beter op oude dag. Ze kopen 

een appartement op jongere leeftijd, verhuren dat een tijd en gaan er dan zelf in. Ik denk dan 
ook niet dat er nog zoveel behoefte zal zijn in de toekomst voor bouwgrond omdat er zoveel 
naar appartementen zal verhuisd worden. Het zou mij niet verbazen dat er wel eens een over-
aanbod van gewone woningen zou kunnen kopen. De bevolking groeit zoveel niet meer.“ 

 
• Respondent: “Ik verkoop regelmatig aan mensen die van een andere regio komen. Waarschijn-

lijk omdat Wevelgem goedkoper is dan bijvoorbeeld Kortrijk. Het is toch vooral het aanbod (en 
de prijs) die de vestigingsplaats bepaalt”. 

 
 
 
aanbod 
 
• Respondent: “Wevelgem is een ‘jonge’ gemeente. De verkavelingen zijn pas volgelopen als de 

autosnelweg er is gekomen (jaren 1980). Het is dus nog wat te vroeg om veel verkopingen te 
zien. Wat gebeurt, is eigenlijk beperkt, hier en daar. Het is niet zo van iedereen gaat daar 
weg.” 

 

• Respondent: “We verkopen ook veel echtscheidingen; er zijn zelfs koppels van 80 jaar die uit-
een gaan”. 

 
• Respondent: “De verkoopbaarheid van woningen is heel goed. Zolang de prijs niet overdreven 

is. Ik stel vast dat als ik woningen schat, ik ze duurder verkoop dan wat ze waard zijn. En de 
grote woningen worden goedkoper verkocht dan wat ze intrinsiek waar zijn (‘geschat voor ver-
koop’). Een rijwoning voor € 100.000 à € 150.000, daar ga je bijna niets voor hebben, het zal 
heel miniem zijn. En voor wat meer, € 200.000 à € 300.000 heb je al een mooie villa-tje van de 
jaren 1970. En dat is drie keer meer waard dat een dergelijke kleine rijwoning. […] De wonin-
gen in verkavelingen verkopen nog altijd zeer goed. Ik verwacht dat er door de bouw van ap-
partementen veel te koop gaan komen. Ik merk dat al. Ik heb al verschillende woningen ver-
kocht van mensen die naar appartementen zijn gegaan. Maar de meeste appartementen zijn 
nog in opbouw. Wat op de markt is nog sporadisch. De meesten gaan maar verkopen als hun 
bouw afgewerkt is.”  

 
• Respondent vreest voor overaanbod aan appartementen en woningen (zie hoger). 
 
• Respondent: “We hebben de laatste 2 jaar geen gronden meer verkocht omdat er geen aanbod 

is. […] Er is vraag naar. Wat je wel hebt, is dat er sporadisch nog een stuk vrijkomt voor een 
rijwoning, een gat tussen 2 woningen. Die komen dat op de markt als er een sterfgeval is. En 
de families die gronden hebben, lossen er zo nu en dan een. Ze vrezen waarschijnlijk dat als ze 
meer op de markt brengen dat het de prijzen gaan drukken. Het geval waar ik concreet aan 
denk was de verkoop om de kinderen financieel wat te steunen. […] Maar de vraag wordt ook 
gecreëerd door het aanbod. Als we een grond op het Internet adverteren, dan komt er vraag. 
Maar doordat ik de laatste jaren geen grond meer in verkoop heb gehad, weet ik het eigenlijk 
niet. Ik heb in de buurgemeente een stuk grond gehad en er was relatief weinig interesse. Het 
was wel groot stuk.” 

 
• Respondent wijst er op dat de ene gemeente de andere niet is. “Vooral Menen is heel speciaal 

in de regio. Er ligt zo precies een mentale grens tussen Wevelgem en Menen. De mensen van 
Wevelgem willen niet naar Menen en eigenlijk zelfs binnen Wevelgem willen ze niet aan de 
kant van Menen gaan wonen. Menen heeft een slechte naam. Een woning die 50 meter over de 
gemeentegrens ligt moet ik verkopen als een woning in Wevelgem of ik krijg geen klanten. Of ik 
moet de prijzen van Menen vragen, want die liggen lager. Er is een serieus prijsverschil.” 

 
• Respondent: “Woningen die in de jaren 1960 gebouwd zijn verkopen zeer goed. Het is een 

waarheid als een koe dat deze bouwtechnisch van zeer hoge kwaliteit zijn. Ik krijg zelf weinig 
prefabs in de verkoop; wat het wel slecht doet zijn de houtskeletbouwwoningen met een bak-
steen er rond”.  

 
 
 
BELEIDSASPECTEN 
 
• Respondent: “De gemeente heeft een belasting op onbebouwde percelen. Heeft mijn inziens 

alleen in het begin, bij de invoering, wat effect gehad. Diegenen die de grond niet wilden hou-
den hebben snel verkocht. Andere houden het om op te bouwen of voor hun kinderen.” 
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• Respondent: “Herverkavelen? Je moet toch goed beseffen dat de omgeving belangrijk is. Men-
sen die een villa kopen of bouwen, kijken daar naar. Een villa op een alleenstaande kavel in 
een zone met allemaal rijwoningen verkoopt minder goed dan een gelijksaardige villa tussen 
allemaal villa’s. Het zou misschien wel meer mensen op eenzelfde oppervlakte doen wonen, 
maar of dat de mensen dat gaan willen, is niet zeker. […] Waarom mensen langs een auto-
snelweg kopen en daar bouwen? Het zal er goedkoper zijn. Uit ervaring weet ik dat het moei-
lijk is om dergelijke percelen individueel te verkopen. Wat je vaak hebt is dat het bouwpromo-
toren zijn die gronden langs autosnelwegen hebben. Zij leveren een totaalproduct af en dat is 
vaak interessant voor de klanten. Vandaar dat ze verkopen. Veel jonge mensen willen niet meer 
bouwen. Promotoren kijken wat de mensen kunnen betalen en vragen dan zoveel. Kijken niet 
naar kwaliteit. Vaak is er veel grond bij. Vaak wordt dat gekocht door mensen die nog iets an-
ders doen. Hobby. Vaak kan je dat alleen nog alleen op dergelijke plaatsen doen. Alles ver-
koopt. Maar langs een autosnelweg zal goedkoper zijn.” 
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4.6.4 analyse lokaal beleid 

PLANNINGSCONTEXT 
 
gewestplan 
 
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Het noordoostelijke gedeelte ligt in  
woonuitbreidingsgebied.  
 
Het woongebied is gerealiseerd en het overblijvende woonuitbreidingsgebied (met BPA en verka-
velingsvergunning) wordt in de komende jaren tot ontwikkeling gebracht. 
 
Tijdens de voorbereiding van de opmaak van het gewestplan werd de structuur van de gemeente 
Wevelgem verkend en naar de toekomst toe ingevuld. Van belang is de vaststelling dat naast het 
centrum van de gemeente nog twee deelparochies concrete vorm aannamen: de Posthoorn, gelegen 
in de richting van Menen, en de Wijnberg. 
 

 
Figuur 63. Wijkindeling in Wevelgem (werknotitie gemeente Wevelgem, jaren 1950) 

 
De ontwikkeling, een forse uitbreiding, van de gemeente Wevelgem, werd op deze wijze opgevat 
in deelgebieden met een eigen identiteit en met centrale voorzieningen op wijkniveau. Deze uit-
gangshouding geeft aan dat de overheid sterker wenste te sturen en ordenen bij de ontwikkeling 
van de wijk, een ontwikkeling die tot dan vooral door afzonderlijke verkavelingen invulling werd 
gegeven. Ook uit deze concrete planning blijkt, eind jaren zestig, een groter inbreng van de over-
heid (gemeenten en bouwmaatschappij) bij de realisatie van de wijk. 
 
 
 
bijzondere plannen van aanleg 
 
De case is gelegen in volgende BPA’s: 

• Moorselestraat A (K.B. 20/01/1981); 
• Ezelstraat (K.B. 17/09/1984); 
• Wijnberg F (M.B. 01/07/1985). 

 
De centrale delen van de woonwijk Wijnberg worden gevat door bijzondere plannen van aanleg 
(Wijnberg – K.B. 17/06/1953 en Nachtegaalstraat – K.B. 25/01/1960). In deze BPA’s wordt vorm 
gegeven aan de idee om de wijk een centrum te verlenen, compleet met kerk, ontmoetingscentrum, 
school en winkelplein. De centrale invulling komt zo ook in het centrum te liggen van meer excen-
trisch gelegen verkavelingen die vanaf de jaren vijftig gerealiseerd werden. 
 
 
 
verkavelingen 
 
De woonwijk is bedekt met een veelheid en verscheidenheid aan vergunde of vergunde reeds ver-
vallen verkavelingen. Vooral de verkavelingen hebben de ontwikkeling van de wijk gestuurd. 
Sommige van deze verkavelingen waren reeds opgestart in de jaren vijftig. In de jaren zestig zijn 
grote sociale woonwijken opgericht, allen vrij excentrisch gelegen. De ordening van deze gebieden 
is sterk op zichzelf gericht, afhankelijk van de eigendomsstructuur. Dit laatste is een veel voorko-
mend kenmerk in deze wijk, ook voor wat betreft de private verkavelingen. De wijk is een lappen-
dekken van weinig coherent op elkaar aansluitende fragmenten. 
 
De gemeente Wevelgem beschikt over een ‘verkavelingsverordening voor woningbouw’. Deze 
verordening legt een aantal regels vast voor het indienen van verkavelingsdossiers en stuurt inhou-
delijk vooral de verplichte aanleg van een minimumoppervlakte groenzone. 
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Figuur 64. Overzicht van de vergunde en vervallen vergunde verkavelingen en bijzondere plannen  

 

 
Figuur 65. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering) 

 

 
Figuur 66. Gedeeltelijk overzicht van de geldende verkavelingen 
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
Het woonbeleid is gericht op volgende doelstellingen: 

• Het streven naar een evenwichtig, gedifferentieerd en kwaliteitsvol aanbod 
• Optimaliseren van het bestaande woningaanbod 
• Prioritair realiseren van wooninbreidingsprojecten en verdichtingsprojecten 
• Het streven naar verdichting met een gebiedsgerichte aanpak 
• Voldoende aandacht hebben voor de sociale dimensie van de huisvestingsmarkt 

 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘Wevelgem’ 
 
Wevelgem wordt verder uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Het 
centrum van Wevelgem wordt opgewaardeerd en heeft naast een woon-, winkel- en werkcentrum 
ook de rol van verzorgend, cultureel en administratief centrum voor Groot-Wevelgem. Wevelgem 
voert een stedelijk aanbodbeleid op vlak van wonen en bedrijvigheid. 
 
Rond het centrumgebied bevinden zich de verblijfsgebieden van Wevelgem. In haar ruimtelijk be-
leid voor deze verblijfsgebieden streeft de gemeente enerzijds naar het verder optimaliseren van de 
woon- en leefkwaliteit en anderzijds naar het verdichten van deze verblijfsgebieden. Het optimali-
seren moet in verschillende facetten gebeuren: het renoveren, saneren of vervangen van het be-
staande woningpatrimonium; een kwaliteitsvolle aanleg van het openbaar domein waarbij het ver-
blijfskarakter wordt benadrukt; een evenwichtige, gerichte verweving van functies met voldoende 
lokale voorzieningen; een goed uitgebouwde ontspannings- en groenstructuur, … Daarnaast kun-
nen deze verblijfsgebieden nog op diverse plaatsen verdicht worden met wooninbreidingsprojecten 
door het prioritair benutten van juridisch bestaande effectieve bouwgronden. 
 
 
 
nieuwe ontwikkelingen op perceels- en wijkniveau 
 
Het woonuitbreidingsgebied (4,6 hectare) aan de Ezelstraat (gedeeltelijk eigendom van de sociale 
huisvestingsmaatschappij) wordt in ontwikkeling gebracht waarbij een dichtheid van ongeveer 25 
woningen per hectare wordt nagestreefd. Het gebied is vrij excentrisch gelegen ten opzichte van de 
kern van de gemeente en omwille van de nabijheid van de in ophoging gelegen autosnelweg (A19) 
is er een onmiskenbare geluidsoverlast. Om deze redenen werd in het kader van het voorstel van 
afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk dit gebied niet als een prioritair te ontwikke-
len zone voorgesteld. Er is evenwel een goedgekeurd BPA en het uiteindelijke gewestelijk RUP 
voor deze afbakening heeft geen gevolg gegeven aan de optie om het gebied niet te ontwikkelen. 
Het deel van de sociale huisvestingsmaatschappij is 2,22 hectare groot en is voorzien voor onge-
veer 55 eengezinswoningen (zie figuur: WEV 10). 
 
Ter hoogte van de Moorselestraat is een braakliggend terrein van ongeveer 1,1 hectare dat door de 
private eigenaars, na enkele tientalle jaren wachten, heden te koop wordt aangeboden. Voor het 
gebied geldt een streefcijfer van 20 woningen per hectare (zie figuur: WEV 6). 
 

Ter hoogte van de Paridaanstraat is het terrein (2,0 hectare) van een voormalige vlasfabriek en bij-
horende weilanden in ontwikkeling gebracht. Streefcijfer inzake dichtheid is 20 woningen per hec-
tare (zie figuur: WEV 7). 
 

 
Figuur 67. Fasering van de taakstelling in het stedelijk gebied (bron: Wevelgem – Sectorstudie Wonen, april 

2004) 

 
De gemeente is omwille van het streven naar een vereenvoudigd beheer van het vergunningenbe-
leid stelselmatig bezig met het schrappen van verkaveling, waarbij de bouwvoorschriften worden 
overgenomen door vigerende BPA’s. Op basis van het decreet van 1999 werden verouderde BPA’s 
reeds geschrapt. Het is de bedoeling deze vereenvoudiging en het werken met globalere voorschrif-
ten verder uit te werken in nog op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
De sociale huisvestingsmaatschappij heeft in de Wijnberg verschillende projecten gerealiseerd. Het 
betreft zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en huurappartementen. In het kader van een 
algemeen onderhoud en herstel van het woningenpatrimonium van de huisvestingsmaatschappijen 
worden de woningen/appartementen aan het Wallaeysplein schrijnwerken en schilderwerken aan de 
buitenzijde uitgevoerd. De huisvestingsmaatschappij heeft nog een grondreserve aan de Ezelstraat 
die in de komende jaren in samenwerking met de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij 
wordt ontwikkeld. Hier wordt een aanbod van sociale kavels, huur- en koopwoningen gerealiseerd 
(ééngezinswoningen in rij-, halfopen- of openbebouwing). 
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Figuur 68. Gewenste ruimtelijke structuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem) 

ONTWIKKELINGEN  
 
• De verdichting tot de het streefcijfer van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (25 woningen 

per hectare) heeft de grondprijs opgedreven (tot € 1.750 per m² en meer). De resterende stuk-
ken worden opgekocht door ‘bouwfabrieken’ (firma’s als Huyzentruyt, Matexi en Bostoen), die 
hun gronden nodig hebben om hun fabrieken te doen draaien. De kost is belangrijker dan de 
kwaliteit van de ruimtelijke ordening. 

 
• De nog onbebouwde tussengronden raken stilaan opgevuld. 
 
• De vroegere vlasgebouwen worden vervangen door woningen. 
 
• Eén op drie bouwaanvragen heeft betrekking op de bouw van appartementen. Deze situeren 

zich meestal buiten de wijk, in het centrum van Wevelgem. 
 
• Respondent stelt zich vraag bij de ‘explosie’ van de bouw van studio’s met een oppervlakte van 

35 à 45 m². Het gaat meestal over bestaande woningen in het centrum die worden afgebroken 
en waar kleine appartementsgebouwen in de plaats voor komen. Dit wordt vergund omdat de 
Vlaamse Wooncode 35 m² als woning aanvaardt. Respondent wijst er op dat in Moorsele, een 
deelgemeente van Wevelgem, een fabriek is afgebroken en er kamers voor in de plaats ge-
bouwd werden (om te verkopen). 

 
• Respondent kent geen concrete aanvragen voor kangoeroewoningen in Wevelgem; er wordt 

over gesproken maar het lijkt er om één of andere reden niet van te komen. 
 
• Bestaande woningen in de wijken worden niet opgesplitst, wel vernieuwd (‘veranda-

architectuur’), waardoor inderdaad weinig mensen op grote oppervlakten wonen. 
 
• Toch blijft de vraag naar woningen in open bebouwing hoog. 
 
 
 
BELEID 
 
• Bestaande verkavelingvergunningen staat vol ‘regeltjes’: er is in deze wijk dan ook veel afge-

weken en er zijn – niettegenstaande de zware procedure – ook heel veel verkavelingswijzingen 
geweest. Deze vertrekken dan steeds vanuit het particuliere geval. Soms golden die wijzingen 
één perceel. 

 
• Ten einde wat structuur in het beleid te creëren, werd eind jaren 1990 een BPA over de wijk 

gelegd. Het gevolg hiervan was dat: 
o reeds gebouwde woningen tot stand gekomen zijn op basis van de verkaveling-

voorschriften; 
o nieuwe woningen onder de voorschriften van het BPA vallen. 

 
• Er is een poging ondernomen om een verkavelingverordening op te stellen, om een minimum 

aan groen te garanderen (45 m² per woongelegenheid). Het initiatief is een stille dood gestor-
ven, onder meer wegens het effect op de prijs. 
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• Bij de opmaak van RUP’s worden de bestaande verkavelingsvergunningen stelselmatig opge-
heven. 

 
• Bij nieuwe verkavelingen is 25 woningen per hectare de norm. Er worden terzake geen diffe-

rentiaties gehanteerd. Trouwens, verkavelaars hebben zich aan de ‘norm’ aangepast en nemen 
geen risico’s: ze vragen dus nog alleen verkavelingen aan met die dichtheid. 

 
• Er wordt nu ook nadrukkelijk gebruik gemaakt van een vooroverleg met de architect; wat een 

grote vooruitgang betekent. 
 
• Wevelgem heeft een progressieve belasting op onbebouwde percelen. Respondent heeft niet de 

indruk dat die de verkoop stimuleert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEVELGEM
4.7.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• geen dynamiek sinds 20 jaar, wel recente heropleving
• overgedimensioneerde publieke ruimte
• geen samenhang tussen wijkonderdelen
• informeel gebruik van lege percelen

demografi e
• hoog aandeel sociale koop- en huurwoningen

markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• problemen met identiteit en verantwoordelijkheidsgevoel
• verdichting niet gewenst, ‘verluchting’ wel
• vraag naar meergezinswoningen

beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• geen specifi ek beleid

Gedurende de afgelopen 20 jaar is van ontwikkeling in de wijk amper sprake geweest. De identiteit 
in de Wijnbergwijk wordt gekenmerkt door een hoog aantal sociale koop- enhuurwoningen. Op veel 
plaatsen is het openbaar domein overgedimensioneerd en braakliggend.

Een ander kenmerk van de wijk in Wevelgem is het oneigen gebruik van de lege percelen. Een groot 
aandeel van de lege percelen wordt voor kleinschalige landbouwactiviteiten gebruikt. Het informele 
gebruik van deze percelen geeft een specifi ek karakter aan de wijk.

THEMA: IDENTITEIT EN OPENBAAR DOMEIN

Het verleggen van de grens tussen opbaar en privé-domein is een belangrijk element om een nieuwe 
dynamiek in de wijk te brengen, de wijkstructuur te verbeteren en eigen initiatieven mogelijk te 
maken binnen de wijk.
Het onderzoek zal op vier plaatsen van het openbaar domein voorstellen doen om met behulp van 
gerichte ingrepen het openbaar domein te herschalen en om door middel van nieuwe programmatische 
invullingen opnieuw identiteit aan braakliggende plekken te geven.
De uitgewerkte details zijn specifi eke situaties die op verschillende andere plaatsen als varianten in 
de wijk terugkeren. Het detailonderzoek heeft hierdoor een generisch belang voor de wijk.

Detail 1: collectieve tussenruimte van sociale huurwoningen
In het noordwesten van de wijk bevindt zich een gebied met sociale huurwoningen. De collectieve 
buitenruimte tussen de baksteengebouwen (drie à vier lagen) bestaat uit een hellend grasveld met 
een publieke passage. De ruimtelijke relatie van deze buitenruimte met het gelijkvloers van de 
gebouwen kan als problematisch beschreven worden: de bewoners schermen zich d.m.v. struiken af, 
een verbinding tussen binnen en buiten wordt vermeden.
In plaats van een ruimtelijke verbinding tussen het privé-domein en de collectieve buitenzones 
af te dwingen wordt de ruimtelijke scheiding versterkt en wordt het collectief statuut van de bui-
tenruimte in vraag gesteld: het terrein zal ‘herverkaveld’ worden en het collectief statuut wordt op 
een minimumpassage (toegang voor de brandweer) gereduceerd. Op nieuwe ‘kavels’ zijn lichte 
bebouwingen (tuinhuizen, containers tot kleinschalige ateliers) toegelaten.

Detail 2: straat met eengezinswoningen (1)
De straten en kruipunten in de Wijnbergwijk zijn overgedimensionneerd. Op verschillende plaatsen 
is met de herschaling van de rijstroken begonnen (zie bestaande collage). D.m.v. artifi ciële ingrepen 
zoals palen, verkeersborden of wegaanduidingen wordt de straatruimte verkleind. Omdat de initiële 
straatruimte reusachtig aangelegd was, ontstaan door deze aanpak aanzienlijke restruimtes tussen de 
straat en de rooilijn van de percelen.
Wij stellen voor de grens van het privé-terrein tot tegen de nieuwe straatruimte te verschuiven. De 
sociale koopwoningen (met een kleine achtertuin) vinden een mogelijke uitbreiding van hun perceel 
langs de voorkant. Het is ook denkbaar dat de nieuwe terreinen niet aan de hiernaast liggende buren 
gegeven worden, maar onafhankelijk ontwikkeld worden.

Detail 3: straat met eengezinswoningen (2)
In dit geval is het uitgangspunt – zoals in detail 2 beschreven – een reusachtige straatruimte met 
leegstaande percelen langs twee zijden. Door het letterlijk ‘bezetten’ van de straatruimte met 
functies (b.v. openluchtzwembad) wordt een generische straat een nieuw herkenbaar referentiepunt 
in Wevelgem. De plaatselijke interventies kunnen een motor zijn voor dynamische ontwikkelingen 
binnen de wijk. Deze ruimte zou ook kunnen toegevoegd worden aan het naastliggende lege terrein 
bij invulling van dit terrein met een woonprogramma.
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WEVELGEM
Detail 4: centraal plein met kerk
In plaats van steeds in termen van verdichting binnen de wijken te denken wordt hier de 
tegenovergestelde hypothese gesteld: een radicale ‘verdunning’. Als wij de stagnerende ontwikkeling 
van de laatste twintig jaren als indicatie nemen, dan is elke poging tot dynamisering van de 
Wijnbergwijk problematisch. Nieuwe ontwikkelingen blijven artifi cieel en gaan in tegen de eigenheid 
van de wijk.

Het concept van verdunning impliceert een wijk waar verstedelijking radicaal tegengehouden wordt 
en nieuwe bebouwing verboden is. Op termijn zal de wijk leeglopen en zullen gebouwen gesloopt 
worden. Altijd groter wordende lege ruimtes in de wijk worden door lichte, ruimteverslindende 
programma’s bezet (bv. schapen- of paardencultuur, bosaanbouw, ecologisch reservaat, enz.).

De eindsituatie van dit verdunningsproces in onvoorspelbaar en paradoxaal: een radicale verdunning 
verhoogt het prestige van de plek aanzienlijk en maakt deze juist omwille van zijn lage dichtheid tot 
een luxueuze plaats en aantrekkelijk voor nieuwe ontwikkelingen.
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4.8 Maasmechelen

4.8.1 ruimtelijke analyse

SITUERING

In sterk contrast met de zeer lage bezetting van de wijk tot de jaren 80 (zie topografi sche kaart van 
1985) staat de huidige verdichtingdynamiek van de wijk (zie orthofoto van 2005), opgestart met de 
reconversie van de mijnsites en de inbreng van nieuwe economische activiteiten in de omgeving 
(outletcenter). De zeer goede aansluiting van de wijk op de autosnelweg is een van de redenen voor 
de nieuwe verdichtingdynamiek.

BEBOUWDE RUIMTE

De recentere gebouwen in de wijk zijn meestal eengezinswoningen. Bij recentere ontwikkelingen 
binnen de wijk duiken ook een aantal kleine appartementsgebouwen op (zie ook de statistische analyse 
4.2.4). De woontypologieën sinds de nieuwe generatie zijn dus gevarieerder. Het gebied kan in twee 
zones onderverdeeld worden: de noordelijke zone is gekenmerkt door densere woonbebouwing 
langs de straat (zijwoningen en lintbebouwing), het zuidelijke - recenter ontwikkelde - gebied door 
eengezinswoningen.

De voorzieningen in de wijk zijn beperkt aanwezig, dit omwille van de korte afstand tot de kern van 
de gemeente (zie hiervoor het liggingsplan). Door de sterke verdichting tussen 1980 en vandaag (zie 
ook statistische analyse 4.2.4 punt ‘verdeling woningen naar bouwjaar’) is de behoefte aan lokale 
voorzieningneg stegen, maar binnen de wijk zijn weinig nieuwe voorzieningen te vinden.

Opvallen in het ontwikkelingspatroon van de wijk is de geleidelijke opvulling van de nog lege 
terreinen in de wijk (zie kaart ‘ouderdom bebouwing’): tussen de oudere bebouwingen van de jaren 
1960 en 1970 worden nieuwe woningen gebouwd. Het globale straatbeeld vertoont dus een menging 
van bebouwing uit verschillende tijdperiodes (zie ook sleutelbeelden).

ONBEBOUWDE RUIMTE

Kenmerkend voor deze wijk is de diepte van de percelen. In de noordelijke bouwblokken van het 
studiegebied liggen kavels met een gemiddelde breedte van 11 m en een diepte van 85 m (zie kaart 
‘percelen’). Door de oneffi ciënte breedte/diepte-verhouding bleven grote oppervlaktes binnen het 
bouwblok onbebouwd.
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4.7.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: Man, 36 jaar, heeft vrouw van 35 en zijn beiden afkomstig uit Maasmechelen; 2 thuiswonende 
kinderen van 18 en 14; hij stratenmaker, zij poetsvrouw; hebben geen auto; perceelsgrootte: 500 
m²; wonen hier 12 jaar; ouderdom woning: 15 jaar. 
 
R2: Vrouw, 36 jaar, heeft man van 33 jaar en zijn afkomstig uit Beek en Maasmechelen; 3 thuis-
wonende kinderen van 10, 7 en 4; zij werkt in een carwash en hij is arbeider in een fabriek in de 
buurt; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²; wonen hier 4 jaar; ouderdom woning: 4 jaar. 
 
R3: Man en vrouw, 36 en 34 jaar en beiden afkomstig uit Maasmechelen; 2 thuiswonende kinderen 
van 10 en 12 jaar; hij arbeider, zij lerares; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 700m²; wonen hier 8 
jaar; ouderdom woning: 8 jaar. 
 
R4: Vrouw, 77 jaar, is sinds 4 jaar weduwe en is afkomstig uit Nederland; 2 uithuizige kinderen 
van 48 en 52 jaar; in pensioen; heeft 1 auto; perceelsgrootte: 1600 m²; woont hier 8 jaar; ouderdom 
woning: 8 jaar. 
 
R5: Vrouw, 47 jaar, heeft man van 47 en zijn beiden afkomstig uit Maasmechelen; 1 thuiswonend 
kind van 23 jaar; baten een eethuis uit in de verkaveling; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²; 
wonen hier 17 jaar; ouderdom woning: 17 jaar. 
 
R6: Vrouw, 40 jaar, heeft man van 43 en zijn afkomstig uit Maasmechelen en Dilsen; geen kinde-
ren; zij lerares, hij architect, hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 1200 m²; wonen hier 12 jaar; ouder-
dom woning: 12 jaar. 
 
 
 
DE WOONWIJK 
 
De woonwijk is gelegen aan de rand van Maasmechelen en is zo’n 130 ha groot. Meer dan de helft 
van de woningen zijn gebouwd na 1981, wat het een relatief jonge verkaveling maakt, en zijn in 
belangrijke mate halfopen bebouwing met een relatief groot aandeel appartementen.  We merken 
een grote fractie middelgrote woningen (55-85m²), maar eveneens een significant aandeel grote 
woningen (>125m²). Opmerkelijk is het grote aandeel huishoudens dat geen eigen tuin bezit en het 
grote aandeel dat slechts een kleine tuin (<50m²) bezit. In de verkaveling wonen vooral gehuwde 
gezinnen met kinderen en het aandeel met 2 voltijdse inkomens is het grootst, doch ook een relatief 
grote groep dat van slechts één vervangingsinkomen leeft is te bemerken. Ongeveer een 15% van 
de verkavelingbewoners heeft geen auto en is aangewezen op het openbaar vervoer. De gemiddelde 
leeftijd is er met 49,8 jaar relatief jong. Niets wijst er op dat een noemenswaardig aandeel wonin-
gen in de nabije toekomst op de markt zal komen.   
 
 
 

DE WOONBELEVING SENSU LATO 
 
sociale en fysieke omgeving 
 
De verkaveling is een homogeen vrij gelijkmatig orthogonaal opgebouwd geheel. Ten tijde van  de 
mijnen woonden de mijnarbeiders vooral in de ‘cités’ in de onmiddellijke buurt van de mijnen, 
doch ook in deze verkaveling werden in de jaren 1960-1970 woningen neergepoot voor de mijnar-
beiders. Verschillende van die woningen zijn ondertussen afgebroken en herbouwd, doch een deel 
staat er nog steeds en is van minderwaardige kwaliteit. In de decennia hierna werd systematisch 
verder verkaveld en kwamen er nieuwe sociale (koop)woningen gebouw door Kleine Landeigen-
dom en particulier gebouwde woningen waarvoor een sociale lening verstrekt werd bij. De kinde-
ren van de mijnarbeiders uit de meer noordelijk gelegen tuinwijken kwamen zich dan hier settelen. 
De tweede en derde generatie Italianen en Turken zijn hier vandaag vooral aanwezig. In de meest 
recente periode kwamen rijke Nederlanders naar deze contreien afgezakt en vestigden zich aan de 
westelijke bosrijke rand van de verkaveling op grotere percelen, ook de resterende open plaatsen in 
de oorspronkelijke verkaveling werden nu opgevuld met grotere huizen en appartementen. Hier-
door gingen de vastgoed- en grondprijzen in de gehele verkaveling sterk de hoogte in. Deze evolu-
ties zorgden voor een hedendaags zeer heterogene samenstelling van de buurt, zowel naar afkomst 
als naar inkomen. De bewoners zelf zien ook 3 types woningen in de verkaveling: de sociale wo-
ningen en de gewone ‘werkmanshuizen’, de iets grotere vaak alleenstaande woningen van de 
‘nieuwe’ bewoners alsook van de lokale meer gegoede bewoners, en dan tenslotte de grote villa’s 
van de rijke Nederlanders aan de bosrijke rand van  de verkaveling.  
 
De respondenten wonen allen zeer graag in de verkaveling en hebben goede sociale contacten met 
de buren. Eén respondent wiens familie enkele jaren geleden naar Italië verhuisde is hier zelfs al-
leen met zijn vrouw achter gebleven, omdat hij hier zeer graag woont. Vooral in de dichter be-
bouwde buurten (waaronder de sociale woonwijk) lijkt het sociaal contact veel intenser, daar wor-
den in de zomer buurtbarbecues georganiseerd. Niemand van de bewoners heeft problemen met de 
multiculturaliteit in zijn straat of buurt. Op een schooltje in de verkaveling krijgen de kinderen Ita-
liaans en enkele van de respondenten vinden dit positief. Eén respondent woont als enigste Belg 
tussen Spanjaarden, Italianen, Polen en Turken en heeft hiermee goede sociale contacten. Vaak te-
rugkerend element is echter wel dat het zeer belangrijk is dat zij allen vlot Nederlands spreken en 
begrijpen (het zijn dan immers ook meestal de tweede en derde generaties die hier wonen en dus 
Belg zijn). De recentere komst van ‘nieuwe’ Turken die minder goed integreren wordt door som-
migen veel minder geapprecieerd, ook door hen die bijvoorbeeld van Italiaanse of Poolse afkomst 
zijn. Zij vinden de rijke buurt aan de rand van de verkaveling ‘redelijk doods’. Alle respondenten 
voelen zich veilig in de buurt. Er is een duidelijke dynamiek in de verkaveling te merken, er wor-
den nog veel nieuwe woningen (i.e. meergezinswoningen en appartementen) gebouwd. De zeer 
oude woningen komen vandaag te koop te staan voor hoge prijzen (150.000 tot 175.000 €) en ma-
ken uiteindelijk plaats voor nieuwbouwappartementen. 
 
 
 
voorzieningenaanbod 
 
Over het lokale voorzieningenaanbod is men zeer tevreden. Alles is op wandel- of fietsafstand voor 
de respondenten wat de dagelijkse behoefte betreft aan winkels, diensten, school en sociale voor-
zieningen. Ook voor ontspanning wordt vaak de fiets genomen: sporthal, voetbalterrein en zwem-
bad zijn allen in de onmiddellijke omgeving. De respondenten zijn ook allen opgezet met het nabije 
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‘Maasmechelen Village’ en ‘M2’, twee winkel- en shoppingcentra in de buurt van de vroegere 
mijnsite gebouwd. Wat zij wel betreuren is het stopzetten van het gratis busvervoer tussen beide 
centra. Enkel over de groenvoorziening en het aanbod aan speelpleintjes (in combinatie met de 
vaak kleine tuinen van de respondenten) is men eerder ontevreden.  
 
 
 
evoluties 
 
De respondenten die hier al het langst woonden en uit de onmiddellijke omgeving kwamen, hebben 
veel van de groene omgeving zien wijken voor grotere nieuwe huizen. Ze beseffen dat dit ‘nog lang 
niet gedaan is’. Doorgaans lijkt men weinig problemen te hebben met de ‘verstedelijkingsdruk’ in 
de verkaveling. De respondenten uit de oudere ‘gewone’ buurten stellen zich wel duidelijke vragen 
bij de toegankelijkheid van een bouwgrond of woning voor de kinderen. Zij rekenen op de sociale 
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom om hier een actieve rol in te spelen. Zij staan 
doorgaans negatief tegenover de komst van ‘niet-belgen’ (i.e. de rijke Nederlanders) naar de verka-
veling, ‘die alles opkopen en de prijzen de hoogte in jagen’. Een respondent heeft weet van iemand 
die een woning bouwde van 2 miljoen oude Belgische franken met een sociale lening, en deze re-
cent verkocht voor 9 miljoen (Belgische frank). 
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU STRICTO 
 
woongeschiedenis 
 
De respondenten uit de ‘gewone’ huizen zijn afkomstig uit Maasmechelen en waren op zoek naar 
een bouwgrond in de onmiddellijke omgeving die tevens rustig gelegen was, maar toch dichtbij 
alles. Sommigen onder hen zijn reeds een aantal keer verhuisd in de ruimere omgeving alvorens 
hier te komen wonen, maar zijn er allen van overtuigd dat dít het nu wel is. De rijkere respondenten 
kwamen hier wonen daar zij op zoek waren naar een grote bouwgrond gelegen in het groen. De 
nabijheid van voorzieningen was voor hen geen must, maar is ‘mooi meegenomen’. Zij kwamen 
hier op latere leeftijd wonen dan de andere respondenten, daar zij eerst financieel vermogen op-
bouwden om dit vervolgens te investeren in de bouw van een ruime villa. De Nederlandse respon-
dent zegt hier te komen wonen, zoals vele andere Nederlanders, door de korte afstand tot Neder-
land en het beschikbaar zijn van grote percelen. 
 
 
 
toekomst 
 
Eén respondent heeft aandacht besteed aan het ouder worden bij het zoeken naar een nieuwe wo-
ning, hij kocht een sociale woning waarbij alles op het gelijkvloers was. Een andere respondent uit 
de ‘gewone’ buurt wou bij het bouwen van zijn woning alles op het gelijkvloers, omdat hij toen al 
gepland had van hier voorgoed te blijven wonen, maar de geldende voorschriften verplichtten hem 
om in minimum twee bouwlagen te bouwen. De oudere respondent heeft bij het bouwen van haar 
villa aandacht geschonken aan de afstemming op een oudere leeftijd, omdat zij en haar man toen al 
halverwege de 60 waren. De bovenverdieping heeft 2 slaapkamers, een badkamer en een toilet voor 
de gasten en voor de kleinkinderen wanneer zij op bezoek komen/kwamen. Alle respondenten, op 

de oudste na, zijn gepland van hier zo lang mogelijk te blijven wonen, ook wanneer de gezondheid 
achteruit gaat of de kinderen het huis uit zijn. Twee respondenten, die een kleine tot middelgrote 
woning hadden, spraken over een definitieve woonmogelijkheid voor de kinderen in het eigen huis, 
eventueel door ‘bij te bouwen’. Geen van beiden had reeds over ‘kangoeroewonen’ gehoord. De 
oudste respondent stelt zich duidelijke vragen bij haar woontoekomst. Sinds haar man gestorven is, 
is het huis en de tuin te groot geworden en kan zij dit ook zelf niet meer onderhouden. Ze voelt aan 
dat ze binnenkort een andere oplossing zal moeten zoeken en het huis verkopen. Hulp en zorg van 
de kinderen is niet mogelijk, omdat zij ofwel in Nederland wonen ofwel een druk zakenleven heb-
ben. De respondent betreurt de afwezigheid van woonvormen voor oudere mensen in de nabije 
omgeving. Ze heeft het hierbij zéker niet over een bejaardenhome, maar over groepsgewijs georga-
niseerde woningen of appartementen, die niet te klein zijn (i.e. >55m²) en waar de hulp en zorg 
vooral van de andere bewoners komt, eventueel bijgestaan door professionele zorg, “maar dit is 
zeker geen vereiste vind ik, mensen komen al een hele stap vooruit wanneer zij gewoon elkaar hel-
pen”. De betreffende respondent betreurt de karige hulp (bijvoorbeeld om het gras te maaien of de 
hond uit te laten) die ze krijgt/kan krijgen van de buren. 
 
 
 
woonkost 
 
De respondenten vinden hun woonkost allen zeer ok, vooral als men bekijkt wat men er voor in de 
plaats krijgt. Voor de respondenten uit de ‘gewone’ buurt dit betreft gemiddeld een 15 % van het 
netto gezinsinkomen. Men is zich duidelijk bewust van de enorme meerwaarde die de grondgebon-
den woning doorheen de tijd gekregen heeft, hoewel hierbij eerder negatief naar de komst van de 
rijke Nederlanders verwezen wordt. De gemiddelde prijs voor een huis uit hun buurt bedraagt tus-
sen de € 150.000 en € 200.000. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is. De 
rijke respondenten zien de waarde van hun woning vooral gewaarborgd door de bosrijke omgeving, 
die sterk contrasteert met de rest van de verkaveling. De prijzen van de woningen van de respon-
denten schommelen rond de € 500.000, “en dit is nog weinig in vergelijking met de andere wonin-
gen”. 
 
 
 
DE MOBILITEIT 
 
De verkaveling is uitermate vlot en goed bereikbaar met de auto. Het openbaar vervoer is teleur-
stellend volgens de meeste respondenten uit de ‘gewone’ buurten, men moet gemiddeld 10 of 15 
min. stappen alvorens een bushalte tegen te komen, die vooral op de ‘grote baan’ liggen ten noor-
den van de verkaveling. Enkel de belbus passeert op regelmatig verspreide punten in de verkave-
ling. Omdat 15% van de bewoners geen auto hebben, is dit toch wel problematisch. De rijkere res-
pondenten hebben hier geen last van want zij maken geen gebruik van het openbaar vervoer. Naar 
de voorzieningen en diensten en ontspanningsmogelijkheden wordt vaak de fiets genomen, ook 
door de rijkere respondenten. 
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DE RUIMTELIJKE ORDENING 
 
De respondenten kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, enkel de 
sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom is de enige grote bouwer in de verkaveling. 
Doorgaans kochten de respondenten hun grond en/of woning van een particulier of van een eige-
naar die een groot perceel liet verkavelen in een aantal kleinere. Opvallend is het geldende voor-
schrift in sommige buurten (niet in de sociale wijk) dat verplicht tot minimum twee bouwlagen. 
Hierdoor werden de laatste jaren veel appartementen met 3 of 4 bouwlagen gebouwd, en recent ook 
grote woningen die door een 3-tal huishoudens bewoond worden (i.e. meergezinswoningen). Een 
aantal respondenten vragen zich ook af hoe lang de kap van de bossen ten voordele van grote vil-
la’s nog zal doorgaan. Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing. Van 
een geldend BPA/RUP zijn de respondenten niet op de hoogte en weten ook niet wat ze betekenen, 
zo ook voor het (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan hebben de 
bewoners eveneens nog nooit gehoord. Dat de respondenten hun verkaveling, en dus hun buurt, 
merendeels in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Er is een duidelijke onvertrouwdheid 
te merken met het huidige planningsera en haar geldende instrumenten, alsook met de huidige pro-
jectmatige manier van werken bij het realiseren van verkavelingen. 
 
 
 
NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
 
het draagvlak voor de woonconcepten 
 
de ‘kangoeroewoning’ 
Dit lijkt een goede kanshebber voor de verkaveling, temeer daar in de meeste buurten een verplich-
ting geldt om in minimum twee bouwlagen te bouwen. De meergezinswoningen met verschillende 
ingang voor de gezinnen lijkt hier al zeer sterk op. De respondenten willen bovendien ook bijna 
allen koste wat het kost in deze verkaveling/buurt blijven wonen, en hopen doorgaans ook hetzelf-
de voor de kinderen. Twee respondenten haalden dit type wonen – maar niet met zoveel woorden 
en die benaming – trouwens zelf reeds aan. Opvallend is wel dat de rijke respondenten die in een 
ruime villa wonen, hier juist niet echt toe bereid zijn. 
 
de ‘zorgwoning’ 
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit con-
cept afvraagt. Vooral in de sociale wijk lijkt men ervan overtuigd dat de buren tot op een bepaald 
niveau hier een belangrijke rol kunnen spelen inzake hulp en verzorging, bovendien is bij de mees-
te van deze sociale (koop)woningen alles op het gelijkvloers, dus “die zorgwoning daarin zullen ze 
hier wel niet geïnteresseerd zijn”. Eén van de rijkere respondenten wiens man architect is, wist te 
vertellen dat hij dit zou ‘vervloeken’ en dus zeker niet aangewezen is in hun geval, “en ik denk ook 
niet bij de andere bewoners van deze buurt”. De oudste respondent die zich gedwongen voelt heel 
binnenkort te verhuizen ziet dit ook zeker niet als een oplossing, het lijkt ‘veel te benauwend’ en is 
“toch echt wel voor als je praktisch zelf niéts meer kan, en dan wil ik niemand van mijn familie 
daarmee tot last zijn”. We kunnen hier besluiten dat het inplanten van ‘vaste’ zorgwoningen in de 
verkaveling, i.e. goedkope bejaardenhuizen of serviceflats in het groen, sterker aangewezen is. 
 
de ‘pensioenwijk’ 
Dit lijkt voor de oudste respondent zeer aantrekkelijk. Het gevoel in een gewone wijk te wonen, 
maar toch met mensen die veel tijd hebben voor elkaar en die elkaar verstaan, komt hier naar voor. 

De respondent ziet er eigenlijk de weerspiegeling van de huidige buurt in, maar dan aangepast aan 
de oudere leeftijd van haar bewoners. Dit strookt met de reële inhoud van het concept. De andere 
respondent uit dezelfde rijkere buurt zegt hier tot op zekere hoogte ook wel voor te vinden te zijn, 
maar “het mag niet te afgesloten zijn”. Er is een duidelijke behoefte te merken om in het dagelijks 
leven nog andere mensen te ontmoeten, hoewel zij er zich van bewust is dat dit sterk kan verande-
ren met het ouder worden. De overige respondenten herhalen dat ze in dezelfde buurt willen blijven 
wonen en onder geen elk beding willen verhuizen op latere leeftijd, of ze vinden het concept maar 
niks. Een enkele respondent associeert dit concept onmiddellijk met ‘mensen met een dik pensi-
oen’. 
 
de ‘tuingroep’ 
Dit lijkt niemand van de respondenten aan te spreken, resolute afwijzingen overstijgen de enkele 
twijfelgevallen. Bij deze laatste is het dan wel de idee van een grotere tuin die aanspreekt, omdat de 
eigen tuin te klein is en andere groenvoorzieningen of pleintjes in de buurt ontbreken. Daarom lijkt 
de cul-de-sac met een aantal woningen met kleine tuin rond een centraal semi-publiek groen plein 
wel een potentie voor sommige buurten in de verkaveling. Met de eigen kinderen of familie, die 
veelal in de nabije omgeving wonen, zouden enkele respondenten dit dan weer wel zien gebeuren.    
 
de ‘privaat beheerde buurt’ 
De meerderheid van de respondenten ziet het nut niet in van dit woonconcept. De anderen stellen 
zich geen vragen en vinden dit maar niks.  
 
 
 
de omkaderende scenario’s 
 
In deze case lijkt het scenario verdichting zich vanzelf te voltrekken, ‘verluchting’ met betrekking 
tot het creëren van een aantal open groene ruimtes per groepsgewijs georganiseerde woningen, lijkt 
eerder aangewezen. De ‘kangoeroewoning’ en de meergezinswoning als ‘speciale’ vorm van ver-
dichting lijkt een goede insteek in deze verkaveling. De gehechtheid van de bewoners aan hun 
woonomgeving heeft betrekking op de sociale en praktische kant. Dit voorgaande geldt niet voor 
de rijkere beboste rand van de verkaveling. 
 
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin wordt afgeschreven, tenzij in enkele gevallen 
met kinderen of familie. Belangrijk lijkt nog het inplanten van zorgfuncties in de vorm van aange-
paste woongelegenheden in de verkaveling, alsook het gelijkmatig verspreiden van nieuwe bushal-
tes over de verschillende buurten. Het groepswonen lijkt de meeste potentie te hebben bij de bewo-
ners van de sociale wijk.  
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4.7.3 analyse markt 

TRENDS 
 
bevolking 
 
• Respondent “Wat zien we in het oudere deel van het gebied met vooral halfopen bebouwing 

zien, is dat vader en moeder alleen in de woning blijven. Als ze overlijden worden de woningen 
ingenomen door een familielid of ze wordt verkocht. De woningen komen op de markt ofwel na 
sterfgeval of na echtscheiding. Ze staan op 5 à 8 are, soms iets kleiner. Doorgaans halfopen 
bebouwing, met 3 meter naast het huis (oprit). De woningen staan eigenlijk wel behoorlijk 
dicht op elkaar. Ze worden door jonge mensen gekocht die daarin heel veel verbouwingen 
doen. Het zijn woningen met zeer lage KI’s. […] Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen een 
huis verlaten voor een appartement. Mensen zijn veel te gehecht aan hun woning. Ze willen 
daar niet uit. Wat je ziet als het niet meer gaat is dat de kinderen komen inwonen of dat de ou-
der bij de kinderen gaat logeren.” 

 
• Respondent stelt dat er in Maasmechelen uiteraard een publiek voor appartementen is, maar 

niet in deze wijk.  
 
• De woningen die vrij komen worden ingenomen door jonge koppels tussen 25 en 35 jaar, die 

een woning zoeken en die aan een heel gunstige prijs kunnen kopen. En er dan heel veel zelf in 
doen om de woning zo goedkoop mogelijk te houden. “De meeste mensen zijn, 32, 33 jaar, die 
een eerste woning kopen; goedkoop, maar met werk aan: weinig sanitair, centrale verwarming 
is er ook bijna nooit. Soms zijn de toiletten nog buiten. […] Er zijn er in de jaren 1960 ook nog 
zo gebouwd. Bij mijn grootouders is het ook nog maar 15-20 jaar geleden verbouwd. Dus er is 
meestal nog veel werk aan. […] Feit is dat die woningen zeer gegeerd zijn. En een eind verder 
heb je de cité, gebouwd in dezelfde periode. Ook die woningen zijn zeer gegeerd. Zelfde kwali-
teitscategorie, zelfde prijscategorie. Ramen zijn niet in orde, centrale verwarming is er niet. Er 
moet nieuwe keuken in gestoken worden. Maar voor ons klanten zitten die in de goede prijs-
klasse. Dat gaat nog.” Het zijn doorgaans ‘anderhalf verdieners’: man werkt; vrouw werkt 
deeltijds. Het zijn lokale mensen. De klanten komen uit Maasmechelen. 

 
• Respondent vindt niet dat de mensen zich beter voorbereiden om hun oude dag. “Je moet we-

ten, het gaat nog om generaties waar de man werkte en de vrouw niet. De vrouwen blijven 
meestal ook langer leven. Dus zonder de inkomsten van de man. Er is altijd het gevoel, van 
mocht er iets gebeuren dan is er nog die woning. Ik woon gratis en met € 1.000 à € 1.200 kan 
ik rondkomen. Alle veranderingen zijn te groot of te moeilijk.” 

 
• Respondent ziet vooral meer roulatie op de markt komen wanneer de tweeverdieners hun wo-

ning met te grote tuin op de markt brengen. Ze hebben de tijd niet om die te onderhouden. “Ik 
heb klanten, twee kinderen. Ik zie dat de tuin niet altijd in orde is. Er is een probleem. Ik denk 
dat veel van die PWA-cheques daarvoor gebruikt worden. Maar de tuin laten doen, is ook niet 
altijd alles. Maar deze problematiek zal zich pas ten volle uiten met de generatie die volgt op 
de eerste. Ik heb onlangs een koppel over de vloer had om te verkopen. Zij is zelfstandig kap-
ster, hij is weinig thuis. Jonge 40-ers. Hebben daar een grote villa (400 m²) neergezet met gro-
te tuin. Willen verkopen want hebben geen tijd om er mee bezig te zijn. Die categorie (tweever-
dieners, grote huizen, … vooral de ervaring van het leven in het grote huis), daar zal meer rou-

latie komen. Niet bij die categorie waarvan de vrouw nooit gewerkt heeft. Bij hen is het: ‘laat 
mij maar hier mijn jaren uitdoen’.” 

 
• Grote villa’s worden ook in Maasmechelen gekocht “door Nederlanders van Nederlanders.” 
 
• Kangoeroewoningen: er wordt volgens respondent veel over gepraat, maar hij kent geen reali-

saties. Waarom niet? Respondent: “Prijs, stedenbouw en bij je schoonmoeder wonen …”. Res-
pondent merkt via de bankactiviteiten wel een toename en investeringen in de thuisverpleging: 
“Daar waar ze vroeger alleen werkten, zie je nu samenwerkingen ontstaan van 3 of 4 mensen. 
Ze vestigen zich in de omgeving. De cultuur van thuis wonen is hier dominant. En de thuisver-
plegers komen er dus naartoe. Want uw (groot)moeder in een rusthuis steken is bij Turkse en 
Italiaanse gezinnen ‘not done’. Als het niet meer gaat wordt het opgelost via inwoning.” 

 
 
 
aanbod 
 
• Respondent meldt geen specifieke ontwikkelingen inzake aanbod in Mariakerke (zie idem dito 

gemeentelijke ambtenaren). 
 
 
 
BELEIDSASPECTEN 
 
• De ontwikkeling van Maasmechelen Village heeft geen effect voor de wijk. Respondent “Dit 

zal eerder in de villawijken zijn. Daar heb je trouwens ook de Nederlanders. Maasmechelen 
heeft wel meer aantrek dan vroeger. Een gevolg van de algemene marketing en het aantrekken 
van toerisme. Anderzijds iemand die in de Village werkt en die in Genk of Opglabeek woont, 
dat is 15 min., die komt hier niet wonen.” 

 
• Maasmechelen is twee grote verkavelingen aan het voorbereiden. 
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4.7.4 analyse lokaal beleid 

PLANNINGSCONTEXT 
 
gewestplan 
 
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Enkele binnengebieden zijn gelegen in 
woonuitbreidingsgebied, één in een gebied voor dagrecreatie. Sportvoorzieningen en een school 
zijn respectievelijk bestemd als gebied voor dagrecreatie en gebied voor gemeenschapsvoorzienin-
gen. 
 
 
 
bijzondere plannen van aanleg 
 
De case is gelegen in volgende BPA’s. 
 

• Oude Baan, K.B. 08/10/1959, gewijzigd bij K.B. 11/12/1981 en M.B. 8/12/1986; 
Het oorspronkelijke plan is gedeeltelijk opgeheven. 

 
• Proosterbos, K.B. 24/06/19??, gewijzigd bij K.B. 24/03/1959, 15/04/1960, 13/02/1974 en 

M.B. 8/07/1983 en 11/09/1991 
Het BPA is gerealiseerd. 

 
• Boseind, K.B. 09/05/1959, gewijzigd bij K.B. 27/07/1960, 1/08/1975 en M.B. 18/12/1984, 

18/06/1991 en 01/10/2004 
Het BPA maakt onderdeel uit van Mechelen-aan-de-Maas (de omgeving van de J. Smeets-
laan). Het betreft een BPA waar ongeveer 200 wooneenheden kunnen gerealiseerd worden. 
Grotendeels werd dit BPA gerealiseerd. Ten gevolge van de opmaak van het masterplan 
Mechelen-aan-de-Maas werd dit BPA in herziening gesteld. 

 
 
 
verkavelingen 
 
In Maasmechelen zijn geen verkavelingen aanwezig. 
 
 
 

 
Figuur 69. Gewestplan en situering BPA’s 

 

 
Figuur 70. Overzicht van de geldende verkavelingen 
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
Als gevolg van de mijnontginning heeft Maasmechelen een primaire rol gespeeld in de opvang van 
de grootschalige inwijking van (buitenlandse) arbeiders. Dit is nog steeds te merken in de bevol-
kingssamenstelling van de gemeente. Het aandeel aan lagere sociale klassen is groot. Om de stro-
men aan mijnarbeiders te huisvesten, werden grootschalige sociale woonprojecten opgericht (onder 
meer onder de vorm van tuinwijken). Als gevolg hiervan heeft Maasmechelen vandaag een ruim 
aanbod aan sociale woningen waardoor de gemeente ook de kansarmen uit omliggende gemeenten 
met een zwak ontwikkelde sociale woningsector aantrekt. 
 
Om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling te bekomen wil de gemeente Maasmechelen 
zich inspannen om meer gezinnen met een hogere sociaal-economische status aan te trekken. De 
optimale ontsluiting naar het hoger wegennet, de ruime keuze aan ontspanningsmogelijkheden, en 
de unieke symbiose van bos en vallei met ertussen een levendig multicultureel centrum zijn belang-
rijke troeven die de belangstelling van hogere sociale klassen moeten wekken. 
 
De gezinnen met een hogere sociaal-economische status wil de gemeente enerzijds bereiken tussen 
de beroepsbevolking werkzaam in de economisch MHAL-regio. Anderzijds mikt de gemeente op 
jonge kapitaalkrachtige gepensioneerden (de vergrijzing van de bevolking is een trend die zich 
steeds verder doorzet) met een zee van vrije tijd en een budget dat aan vrijetijdsbesteding kan 
gespendeerd worden. 
 
Voor de gemeente ligt er dus een belangrijke taak in het voorzien van woongelegenheden waarbij 
een kwalitatieve en hedendaagse woonomgeving en een differentiatie in prijsklasse niet uit het oog 
wordt verloren. Extra aandacht dient uit te gaan naar het aantrekken van huishoudens met een ho-
gere sociaal-economische status. Voor hen dient een divers aanbod gecreëerd te worden waarbij 
zowel residentiële woningen (vrijstaande woning met grote tuin) als luxeappartementen in de le-
vendige centra van Mechelen-aan-de-Maas en de Eisden-Tuinwijk beschikbaar zijn. Deze woonge-
legenheden worden voorzien binnen het af te bakenen kleinstedelijk gebied. 
 
Hoogdynamische activiteiten op vlak van wonen, werken en recreëren worden ingevuld in de cen-
trale verstedelijkte band waardoor de ecologische waarden van het Kempisch Plateau en de Maas-
vallei zoveel mogelijk gevrijwaard worden. Binnen deze centrale verstedelijkte band worden de 
centra van Mechelen-aan-de-Maas en Eisden-Tuinwijk verdicht met stedelijke woontypologieën in 
hoge dichtheden. 
 
De gemeente Maasmechelen wil de richtdichtheid van 25 woningen/hectare binnen haar gemeen-
lijk ruimtelijk structuurplan echter differentiëren gezien het bebouwingspatroon binnen het klein-
stedelijk gebied is opgebouwd uit een aantal concentratiepunten die elk een specifieke aantrek-
kingskracht uitoefenen omwille van de aanwezige voorzieningen; vanuit deze concentratiepunten 
waaiert het woongebied concentrisch uit van een meer stedelijke verschijningvorm tot een typische 
verkavelingsstructuur met een open bebouwingspatroon. In de concentratiepunten (onder meer cen-
tra van Eisen-Tuinwijk en Mechelen-aan-de-Maas) zal de gemeente Maasmechelen hoge woon-
dichtheden opleggen om enerzijds haar aanbod aan stedelijke woontypologieën te verhogen en an-
derzijds de bestaande structuur van de meer residentiële gebieden te kunnen respecteren. De ge-
meente zal ernaar streven dat voor de aan te snijden binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden 
binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied samen een minimale dichtheid van 25 wo-

ningen per hectare behaald wordt. De differentiatie in dichtheid binnen het kleinstedelijk gebied en 
de hieraan gekoppelde randvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven worden verder uitgewerkt 
binnen de deelruimte ‘centrale verstedelijkte band’. 
 
Naast strategische projecten in de bestaande centra – met het project ‘wonen aan het water’ in Eis-
den-Tuinwijk als topper – wordt de N78 aangeduid als te concipiëren stedelijke boulevard met 
kwalitatieve woningen en appartementen in hoge dichtheden. 
 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘kleinstedelijk centrum Mechelen-aan-de-Maas’ 
 
Om de stedelijke taakstelling op te vangen, om in te spelen op het toenemende aantal senioren die 
dicht bij centrum voorzieningen willen wonen en om voldoende draagvlak te creëren voor centrum-
functies, wordt in de onmiddellijke omgeving van het centrum Mechelen-aan-de-Maas een revitali-
serings- en verdichtingsbeleid gevoerd. Er wordt in een hoge dichtheid gebouwd (meer dan 30 wo-
ningen per ha) waarbij gesloten bebouwing, meergezinswoningen en hoogbouw op schaal van het 
kleinstedelijk gebied Maasmechelen het stedelijk woonmilieu bepalen. 
Aan de rand van het stedelijk gebied liggen een aantal woonwijken die vanwege hun specifiek ka-
rakter en voorkomen aan een lagere dichtheid worden ontwikkeld (14 woningen/ha of lager) met 
een nadruk op een halfopen tot open bebouwingsstructuur in middelgrote tot grote tuinen. Op deze 
manier blijft de eigenheid van de woonwijk behouden en wordt er een zachte overgang gemaakt 
naar de aangrenzende natuurcomplexen (bijvoorbeeld woonpark langs de Ringlaan). 
 
Dit woonmilieu vormt een aantrekkelijk kader voor huishoudens met een hogere sociaal-
economische status die op zoek zijn naar een rustige woonomgeving met een groen karakter waar 
zij een woning kunnen betrekken met voldoende buitenruimte. 
 
De verdere invulling van het stedelijk woongebied met residentieel karakter gebeurt door: 

• specifieke aandacht te geven aan de groene inrichting van de woonomgeving; 
• de reconversie van de voormalige voetbalterreinen van Patro Maasmechelen. Door de ont-

wikkeling van nieuwe voetbalterreinen aansluitend bij het sportpark van Eisden komt dit 
gebied vrij voor een nieuwe invulling. De excentrische ligging van het gebied ten opzichte 
van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen maakt het minder geschikt voor de invulling 
met nieuwe woonondersteunende (recreatieve) activiteiten. Andere gebieden zijn hiervoor 
beter gepositioneerd binnen het kleinstedelijk gebied. 
De situering van het gebied, aansluitend aan de bosrand van het Nationaal Park Hoge 
Kempen en de unieke omgeving van de omringende tuinwijk, biedt een ideaal kader voor 
de invulling van een residentiële wijk 
Randvoorwaarden bij de invulling zijn: 

- omwille van de nabijheid van de historische tuinwijk dient er specifieke aandacht 
te gaan naar de invulling van het te ontwikkelen residentieel woongebied. Dit wil 
niet zeggen dat de woningen van de tuinwijk gekopieerd moeten worden, wel kan 
er gebruik gemaakt worden van de typologie van woningen en de landschapsele-
menten die typerend zijn voor tuinwijken. 

- De afwerking van het plein rond de Sint-Barbarakerk is een strategisch element 
binnen het binnengebied. Rond dit plein kunnen meer stedelijke woonvormen ge-
integreerd worden. 

• Aansnijding van het buitengebied ‘Oude Baan-Steenkuilstraat-Zegstraat-Bouwdewijnlaan”. 
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Op het vlak van woningprogrammatie worden 2 gebieden binnen of aan de rand van de case aange-
duid als prioritair te ontwikkelen gebieden (korte termijn): 

• het gebied tussen de Oude Baan, Steenkuilstraat, Zegestraat en Boudewijnlaan – richt-
dichtheid 15 woningen per hectare; 

• het gebied tussen de Ringlaan en de Zandstraat (gedeeltelijk) – richtdichtheid 20 woningen 
per hectare. 

 
Een zevental gebieden worden aangeduid als te reserveren gebieden voor wonen (middellange en 
lange termijn): 

• drie binnengebieden tussen de Steenkuilstraat en de Joseph Smeetslaan (gelegen in de 
bpa’s Oude Baan en Boseind, beiden in herziening) – richtdichtheid 25 woningen per hec-
tare; 

• drie gebieden langs de Oude Baan (ten zuiden van de Ringlaan, allen gelegen in het bpa 
Proosterbos) – richtdichtheid 15 woningen per hectare; 

• het zuidelijk deel van het gebied tussen de Ringlaan en de Zandstraat (gedeelte ook op kor-
te termijn te ontwikkelen) – richthdichtheid 20 woningen per hectare. 

 
 

 
Figuur 71. Gewenste ruimtelijke structuur van de centrale verstedelijkte band (bron: gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Maasmechelen) 

ONTWIKKELINGEN 
 
• Respondent wijst op de honkvastheid van de bewoners. 
 
• Er zijn heel veel aanvragen om af te wijken van de voorschriften, “om grijs haar van de krij-

gen”. Het beleid volgt dan de voorgeschreven procedure. Men poogt om de aanvragen tot af-
wijkingen in te dijken door in een vroeg stadium in overleg te treden met de ontwerpers en op 
deze manier “mee te stappen” in de redenering. 

 
• De vraag om appartementen te bouwen is toegenomen. Het betreft steeds kleine projecten, tot 

20 appartementen op initiatief van zelfstandigen en aannemers. 
 
• Als er aanvragen zijn voor appartementen, dan worden deze geweigerd. 
 
• Er zijn weinig aanvragen voor nieuwe typologieën zoals kangoeroewoningen. 
 
• De aanvraag vooréén woonzorgzone is reëel (op vraag van promotoren gespecialiseerd in de 

zorgsector). 
 
 
 
BELEID 
 
• In de jaren 1960 werden talrijke BPA’s opgemaakt. Dezee worden weliswaar regelmatig aan-

gepast, maar ze sturen nog steeds de ruimtelijke ordening. Er zijn in Maasmechelen geen 20 
verkavelingen. 

 
• BPA Boseind wordt uitgevoerd met private partners, die totaalprojecten voorstellen. De enige 

wijziging ten opzichte van vroeger betreft de houding van de gemeente ten aanzien van de ont-
sluiting. Vroeger deed de gemeenten ook de koppen van de ontsluiting; nu doet ze dat niet 
meer. 

 
• Bij de BPA’s horen ook onteigeningsplannen. Deze zijn echter nog nooit gebruikt voor de rea-

lisatie van een project. 
 
• Maasmechelen is in 1990 gestart met de structuurplanning. In een eerste fase informeel, na de 

goedkeuring van het decreet van 1996 volgens de officiële procedure, maar niet zonder moei-
lijkheden. Momenteel is er een structuurplan dat in fase van voorlopige aanvaardig zit. 

 
• Respondent wijst er op dat ze de laatste 10 jaar “verstrengd” zijn. 10 jaar geleden was het nog 

mogelijk om een halfopen bebouwing op 3 are te bouwen. Nu kan dit niet meer. 
 
• Binnen het kleinstedelijke gebied is het in enkele straten mogelijk om dichter (appartememten) 

te bouwen. 
 
• In de context van de sluiting van de mijnen heeft de SHM Maaslands Huis (opgericht in de ja-

ren 1960) heel wat sociale woningen gebouwd (sociale huur). SHM is zeer actief. 
 



4.8.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• diepe braakliggende percelen
• zeer hoge ontwikkelingsdynamiek de laatste 30 jaren

demografi e
• hoog aandeel buitenlandse bevolking

markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• hoog aantal afwijkingsaanvragen
• vraag naar appartementen

beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• verhoging percentage van stedelijke woontypologieën
• gemiddelde dichtheid van 20 wooneenheden per hectare (bestaande dichtheid 12 wooneenheden 

per hectare)

Kenmerkend voor deze wijk zijn de diepe percelen. De noordelijke stadsblokken van het studiegebied 
hebben kavels met een gemiddelde breedte van 11 m en een diepte van 85 m (zie het percelenplan). 
Door de ineffi ciënte breedte/diepte-verhouding liggen grote oppervlaktes binnen het bouwblok 
braak.

Het hoge aandeel lege percelen en de grote braakliggende oppervlaktes zijn kenmerken die over 
de hele wijk in verschillende opstellingen terug te vinden zijn. Een voorstel op wijkniveau naar 
hergebruik van deze zones ligt voor de hand.

THEMA: PERCELENNETWERK

Het hoofdthema binnen de vraag naar hergebruik van de wijk in Maasmechelen is het optimaliseren 
van het grondgebruik.

Het aandeel braakliggend land in de wijk van Maasmechelen is vrij hoog. Verdere verdichting op 
schaal van de wijk met stedelijke woontypologieën is ruimtelijk mogelijk en wordt vanuit de markt 
gevraagd. Beleidsmatig zijn binnen de bestaande dichtheid van 12 wooneenheden per hectare en de 
toegelaten dichtheid van gemiddeld 20 wooneenheden per hectare grote marges mogelijk op het vlak 
van verdichting, tot gemiddeld 40%. De ontwikkelingsdynamiek van appartementswoningen in de 
wijk is recent opgestart en beantwoordt gedeeltelijk aan de vraag naar nieuwe woontypologieën.

Door een gedetailleerde afbakening van mogelijke herontwikkelingszones in de wijk ontstaat een 
ruimtelijk netwerk aan de achterkant van de bestaande woningen, los van het bestaande stratennetwerk. 
Deze zones bestaan uit de braakliggende achterkanten van de diepe percelen, uit leegstaande 
verbindingspercelen en uit lege ruimtes met voorzieningen (voetbalterrein, schoolplein). 

In plaats van het klassiek patroon van straten en kavels in de lege zones door te trekken en de 
uniformiteit van de wijk te versterken wordt voorgesteld om deze zones met nieuwe collectieve 
buitenruimtes, stedelijke woontypologieën en lokale gemeenschapsvoorzieningen te ontwikkelen. 
Langs de achterkant van de bestaande kavels ontstaat een netwerk van collectieve en publieke 
ruimtes, wat een meerwaarde geeft aan de bestaande structuur van de wijk.

De programmatische invulling van de vrijkomende zones is afhankelijk van de ligging binnen de wijk 
(van bosgebied tot centrumbebouwing), van de schaal van de vrijkomende zones (van een informele 
passage tussen twee woningen tot een nieuw park of sportterrein) en van het statuut van de ruimte 
(publiek, semi-publiek, collectief). De nieuwe woontypologieën en gemeenschappelijke functies zijn 
autotoegankelijk, maar doorgaand verkeer op het nieuw netwerk is niet toegelaten.

MAASMECHELEN
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4.9 Bonheiden-Keerbergen

4.9.1 ruimtelijke analyse

SITUERING

Gelegen in een groot bosgebied tussen twee beekvalleien (Dijle en Grootebeek), wordt deze wijk 
gekenmerkt door de waardevolle landschappelijke elementen.

BEBOUWDE RUIMTE

De voorzieningen voor de wijk zijn grotendeels in de dichtbijliggende dorpskernen te vinden. Functies 
zoals restaurants, hotels, manege en feestzalen zijn verspreid in de wijk en spelen in op het verborgen 
en intieme karakter van de wijk.

De aansluiting van de wijk naar bovenlokale voorzieningen en bovenlokale ontsluiting is pro-
blematisch (zie hiervoor punt 3.4.2. ‘ruimtelijke analyse op Vlaams niveau’).

Het hoge percentage aan eengezinswoningen is ook ruimtelijk voelbaar (zie hiervoor statistische 
analyse 4.2.4 ‘aandeel woningtype’ per case). Langs de randen van het gebied in de dorpskernen zijn 
andere woontypologieën te vinden.

ONBEBOUWDE RUIMTE

Het aandeel lege percelen in de wijk is zeer hoog wat de kwaliteit van het woonpark versterkt (zie 
kaart ‘lege percelen’). Zelfs langs de bovenlokale verbindingswegen is de bebouwingsdichtheid laag 
en blijft tot vandaag het boskarakter intact.

Recentere ontwikkelingen in het zuiden van het gebied hebben grotere zones laten ontbossen en 
gaan in tegen de intrinsieke kwaliteiten van het woonpark. Deze ontwikkelingen blijven tot vandaag 
meer uitzondering dan regel en de ruimtelijke identiteit van de wijk kan als homogeen beschreven 
worden.
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4.8.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: Vrouw, 30 jaar, heeft man van 31 en zijn afkomstig uit de verkaveling; geen kinderen; zij huis-
vrouw sinds ze invalide is, hij werkt aan een universiteit; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 850 m²; 
wonen hier 6 jaar; ouderdom woning: 6 jaar. 
 
R2: Vrouw, 34 jaar, heeft man van 33 en zijn afkomstig uit Mechelen en Keerbergen; geen kinde-
ren; zij vroedvrouw, hij manager bij multinational; hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 2300 m²; wo-
nen hier 5 jaar; ouderdom woning 5 jaar. 
 
R3: Vrouw, 63 jaar, heeft man van 62 en zijn afkomstig van Rijmenam en Mechelen; 3 uithuizige 
kinderen van 30, 32 en 33; beiden in pensioen; hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 1800 m²; wonen 
hier 7 jaar; ouderdom woning: 25 jaar. 
 
R4: Man en vrouw, beiden 64 jaar en afkomstig uit Bonheiden; 1 uithuizig kind van 31; beiden in 
pensioen; hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 1900 m²; wonen hier 30 jaar; ouderdom woning: 40 
jaar. 
 
De gestructureerde diepte-interviews werden verder aangevuld met 2 lossere gesprekken met be-
woners van de woonwijk. 
 
 
 
DE WOONWIJK 
 
Dit is een luxueuze suburbane woonwijk, met een oppervlakte van 264 ha, gelegen nabij de kleine 
kernen van Rijmenam en tussen Bonheiden en Keerbergen, en op een kleine 15 min. rijden van 
Mechelen. Het is een eerder oude verkaveling, met een relatief groot aandeel woningen gebouwd 
voor de bestudeerde periode (1960-1980), tal van woningen zijn reeds aan een tweede generatie 
toe. De waardevolle bosrijke omgeving met een sterke dominantie van eengezinswoningen in open 
bebouwing, geeft het geheel een prestigieus woonparkallure. De woningen zijn groot (>125m²) 
evenals de tuinen (>300m²) die vaak grote stukken bos zijn. Het aandeel eenpersoonshuishoudens 
is hier relatief laag en het aandeel gehuwde gezinnen met kinderen relatief hoog. De inkomensbron 
van de huishoudens bestaat in vergelijking met de andere cases vaak uit 2 voltijdse inkomens 
(30%), en zoals doorgaans eveneens ook uit 1 voltijds inkomen (30%). Beide voorgaande huishou-
dengegevens doen vermoeden dat slechts een klein aandeel woningen op de markt zal komen. 
Doch de gemiddelde leeftijd is er met 54 jaar vrij hoog, mogelijks te wijten aan de instroom van 
oudere huishoudens die een succesvol beroepsleven achter de rug hebben (relatief hoog aandeel 
65+ers), en wijst dus toch op een potentieel aandeel woningen die op de markt zullen komen.   
 
 
 

DE WOONBELEVING SENSU LATO 
 
sociale en fysieke omgeving 
 
De verkaveling heeft een vrij homogene structuur, dit blijkt ook uit de reactie van de respondenten, 
die het doorgaans over de gehele geselecteerde verkaveling hebben. Hoewel de fysieke verschij-
ningsvorm eveneens vrij homogeen is, zijn er een opvallend aantal uit de toon vallende ‘doorsnee’ 
woningen met relatief kleine tuin, die vaak ouder zijn dan de grotere prestigieuze villa’s. Dit wordt 
ook zo ervaren door de respondenten, waarvan 1 bewoner van een ‘doorsnee’ woning en 3 van een 
prestigieuze villa. Eerstgenoemde respondent woont in dezelfde straat van de ouderlijke woning en 
heeft een aantal vrienden en andere familieleden in de buurt wonen, de overige respondenten niet 
en dit blijkt eerder de regel te zijn.  Algemeen beperkt het sociaal contact onder de bewoners zich 
tot ‘een vriendelijke goedendag’. In sommige delen van de verkaveling organiseren de bewoners 
(een 10-tal) in de zomer wel eens samen een straatbarbecue, maar dit is eerder een curiositeit. Geen 
van de respondenten voelt zich onveilig, hoewel volgens een respondent de komst van de grote vil-
la’s die ‘zichzelf afsluiten met hekken’ in het algemeen de sociale controle – en het sociaal weefsel 
– niet ten goede komt. 
 
Opvallend aan de verkaveling is het duidelijk te merken onderscheid tussen enerzijds een aantal 
geasfalteerde goed uitgeruste hoofdstraten die de verkaveling omranden en doorsnijden, en ander-
zijds een aantal kleinere aardewegen of verharde smalle wegen zonder riolering die dichter bebost 
gebied op een doolhofmatige wijze doorsnijden. Langs deze laatste staan doorgaans de nieuwere 
villa’s, maar ook enkele kleinere huisjes in minder goede staat. De bewoners schijnen al meermaals 
het gemeentebestuur hierover aangeschreven te hebben, maar kregen tot dusver enkel riolering (die 
grotendeels ten tijde van deze interviews wordt aangelegd). Resultaat is op sommige plaatsen een 
‘ware modderpoel’ in de winter en een ‘stoffige woestijn’ in de zomer, wat het wel minder aange-
naam kan maken. Andere bewoners beweren echter dat het verbreden en asfalteren sluipverkeer in 
de hand zal werken en stemmen dan ook resoluut tegen. Hierdoor komt er geen schot in de zaak, 
aldus de andere bewoners. 
 
 
 
voorzieningenaanbod 
 
Over het lokale voorzieningenaanbod is men tevreden, hoewel er ‘niets’ in de verkaveling is. De 
kernen van Bonheiden, Rijmenam en Keerbergen bieden ‘eerste hulp’ en voor de grotere bood-
schappen gaat men naar Mechelen. De fiets wordt hiervoor weinig gebruikt, temeer omdat de toe-
stand van sommige wegen dit niet stimuleert. Nood aan publieke ruimte of ontspannings- en ont-
moetingsmogelijkheden in de buurt is er eveneens niet. De bewoners hebben immers een eigen gro-
te tuin waardoor ze die publieke ruimte toch niet zouden gebruiken, of ze hebben geen behoefte aan 
extra sociaal contact. Eén respondent zegt wel dat het vroeger open karakter van de bosrijke omge-
ving stilaan gesloten wordt, i.e. vroeger kon je hierin gemakkelijk door de buurt wandelen terwijl 
dit nu meer en meer afgesloten of begrensd wordt, “het merendeel van de bossen die u ziet is name-
lijk privaat eigendom, veelal van mensen die ik zelfs niet ken”.  
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evoluties 
 
In de verkaveling is in de laatste jaren veel gebouwd geweest, waardoor een belangrijk deel van het 
bosrijk karakter verloren is gegaan. Dit zijn hoofdzakelijk grote villa’s, die op vroegere beboste 
percelen gebouwd zijn of waar reeds een ouder (kleiner) huis stond. De dynamiek in de buurt, i.e. 
de instroom van de rijkeren uit de ruimere regio, wordt algemeen negatief bekeken, zij het op ver-
schillende basis. Enerzijds wordt door de bewoners van de ‘doorsnee’ en ‘uit de toon vallende’ wo-
ningen de komst van de prestigieuze villa’s en zijn bewoners nogal cynisch besproken, anderzijds 
wordt door alle bewoners het teloorgaan van het bosrijk karakter en het kappen van bomen be-
klaagd. Hoewel in de verkaveling zeer veel open bebouwing en bos is, en de percelen en tuinen 
groot zijn, heeft men hier ook het gevoel dat de woonomgeving stilaan volgebouwd is. “We zien 
hier de laatste tijd huizen of gronden te koop staan, die dan door een grote projectontwikkelaar 
worden opgekocht en voor grote sommen terug de deur uitgaan”. 
 
 
 
DE WOONBELEVING SENSU STRICTO 
 
woongeschiedenis 
 
De respondenten komen allen uit de regio (Bonheiden, Keerbergen, Mechelen) maar kozen op één 
na niet voor deze woonplaats omwille van sociale netwerken of nabijheid, maar omwille van het 
rustige en groene karakter en omwille van een zekere status. Het zijn bijna allen eigenaars die hun 
woning zelf gebouwd hebben. Eén respondent huurde een tijdje en heeft uiteindelijk de woning 
gekocht, maar (nog) niet verbouwd, hoewel de woning een 40-tal jaar oud is. De komst van kinde-
ren was niet direct een reden om hier te komen wonen, doorgaans is het huis groot genoeg om nog 
een extra slaapkamer en/of bureau in te richten. De werkplaats speelde hoogstens voor één gezins-
lid een rol, de andere doet meestal lange afstanden.  
 
 
 
toekomst 
 
Bij het bouwen of betrekken van de woning is geen rekening gehouden met het ouder worden. 
Over het feit dat te woning te groot ís of wórdt als de kinderen het huis uit zijn, is doorgaans niet 
nagedacht, ook niet over het verslechteren van de gezondheidstoestand in relatie tot de indeling van 
de woonruimte. Men hoopt zolang mogelijk in zijn woning te blijven wonen, wanneer dit niet meer 
gaat lijkt men niet echt aan allerlei oplossingen te denken om alsnog in de woning te kunnen blij-
ven. De overstap naar een serviceflat of naar “een flat op een groot privédomein zoals ze hier een 
beetje verder aan het bouwen zijn” is wel voor de hand liggend, mede door het besef van een zeke-
re graad van comfort en luxe die men zich kan veroorloven. De respondenten zouden in ieder geval 
op zoek gaan in dezelfde regio en naar hetzelfde type woonomgeving, “waar men toch een beetje 
ruimte en lucht heeft”. Eén respondentenkoppel beziet hun woning als best passend bij hun huidige 
levensfase en zoeken beslist iets ‘passender’ als zij hier de nood toe voelen. Het koppel is immers 
al veel verhuisd en heeft niet echt een ‘thuishaven’. 
 
 
 

woonkost 
 
De respondenten vinden hun woonkost tamelijk hoog – behalve de bewoner van de ‘doorsnee’ wo-
ning die duidelijk stelt dat dít (i.e. zijn woning) hetgeen is wat hij zich kan permitteren – maar ‘be-
seffen goed’ wat zij er voor in de plaats krijgen, en dat dit min of meer in verhouding is met hun 
inkomen. De respondent die al een 30-tal jaar in de verkaveling woont, weet heel goed dat de 
waarde van zijn woning ‘enorm veel’ is toegenomen. De prijzen van de grondgebonden woningen 
van de (rijkere) respondenten liggen rond de € 500.000 á € 600.000, maar ook heel wat (kleinere) 
woningen uit een ‘lagere’ prijsklasse liggen in deze verkaveling. Niemand heeft speciale plannen 
wanneer de lening afbetaald is. 
 
 
 
DE MOBILITEIT 
 
Een erg groot aandeel gezinnen in de verkaveling heeft 2 auto’s, een aanzienlijk deel heeft 3 auto’s 
of meer. Naar de kleine kernen van Rijmenam, Bonheiden en Keerbergen wordt al eens de fiets 
genomen bij mooi weer, maar de auto primeert duidelijk. Naar Mechelen wordt steeds de auto ge-
nomen. Sommige delen van de verkaveling zijn vrij moeilijk bereikbaar vanaf de hoofdwegen. 
Openbaarvervoervoorzieningen zijn slechts aanwezig onder de vorm van een aantal belbushaltes. 
Doorgaans hebben de bewoners geen behoefte aan meer openbaar vervoer of een vlottere bereik-
baarheid, doch één respondent vertelt beseft te hebben hoe afgelegen zij wel woont toen ze haar 
voet gebroken had. Maar dit neemt ze er al bij al graag bij. De ontspanningsbezigheden vereisen 
doorgaans ook de auto, soms wordt al eens gewandeld in het bosrijkere deel.  
 
 
 
DE RUIMTELIJKE ORDENING 
 
De respondenten vinden allen dat er dringend wat aan het park-/boskarakter van de verkaveling 
mag gedaan worden, “iedereen kapt er maar op los”. De ruimtelijke ordening lijkt hier volgens hen 
tekort te schieten, “terwijl anders alles zo strikt is”. Dit lijkt een belangrijke oorzaak van het min of 
meer op de hoogte zijn van de bewoners van de geldende plannen en voorschriften. Enkel het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan is niet echt gekend. Niemand heeft last ondervonden bij het uit-
voeren van zijn woonplannen. Van herverkaveling is men hier min of meer op de hoogte, maar dan 
in de negatieve zin. Sommige bewoners verkopen namelijk een stuk van hun (bosrijke) grond, die 
dan later bebouwd wordt. “Men gebruikt toch al die ruimte niet, en als de kinderen er dan kunnen 
wonen of als er anderen zijn die er veel geld voor willen betalen …”.  
 
 
 
NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S 
 
het draagvlak voor de woonconcepten 
 
de ‘kangoeroewoning’ 
Dit concept lijkt weinig draagvlak te hebben bij de meeste respondenten. Wanneer de tijd er is, 
zoekt men wel iets dat aan hun behoeften beantwoordt. Een zekere gerustheid omtrent het vinden 
hiervan is duidelijk te merken, het financieel vermogen is hier niet vreemd aan. Toch lijkt er wel 
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een potentiële markt voor dit woonconcept aanwezig, i.e. enerzijds de oudere instromende rijken, 
en anderzijds de echt lokale ‘doorsnee’ bewoners en hun kinderen die op termijn maar wat graag in 
de verkaveling zouden willen blijven wonen. Een respondent bevestigt dit enigszins.  
 
de ‘zorgwoning’ 
Dit concept lijkt hier weinig toepassing te vinden. Het wordt doorgaans afgeschreven als niet pas-
send in de verkaveling, alsook indirect als niet passend bij de eigen levensstijl. De architecturale 
inpassing ervan wordt op zijn minst ‘betwist’. 
 
de ‘pensioenwijk’ 
Dit concept lijkt alweer enkel voor- en tegenstanders te hebben. Tegenstanders zeggen resoluut 
neen tegen een ‘bejaardengetto’, voorstanders twijfelen en stellen vragen met een positieve onder-
toon. Zij vragen zich vooral af of dit dan een ‘soortgelijke’ verkaveling in de buurt zou kunnen 
zijn, “maar dan met kleinere en aangepaste woningen of zo?”, “en meer in groepsverband?”. Een 
respondent verwijst naar de luxeflats op een groot privédomein die ze net buiten de verkaveling aan 
het bouwen zijn, “maar dan specifiek voor ouderen en met verzorgingsvoorzieningen?”. Men lijkt 
in dit concept vooral een mogelijkheid te zien om ‘aangepast’ in de huidige buurt te kunnen blijven 
wonen, dus los van de eigenlijke inhoud van het concept dat in se grootschalig en niet plaatsgebon-
den is. 
 
de ‘tuingroep’ 
Dit stoot op enig verzet moest dit op de huidige eigen situatie van de bewoners worden toegepast. 
De klassieke bezwaren als privacy en escalerende onderlinge geschillen maken hier deel van uit. 
Na duidelijk te stellen dat het huidig deel van de tuin dat intensief gebruikt wordt, om privacyrede-
nen beschikbaar zou blijven voor persoonlijk gebruik (dit blijkt maximum 1/3e tot 1/2e van de tuin 
te zijn), en dat dit enkel bedoeld is voor mensen met eenzelfde levensstijl (voorgesteld als “mensen 
die hetzelfde type beroepsleven en tijdsschema hebben en er dezelfde gewoontes op na houden”), 
gaven sommigen aan dat dit wel een nieuwe kijk op de zaak zou kunnen geven. Voorwaarde leek 
telkens wel dat de persoonlijke en de gemeenschappelijke ruimte voldoende groot zou moeten zijn 
(maar dus wel kleiner dan de som van de huidige persoonlijke delen). Voor de kinderen leek deze 
groepsgewijze organisatie wel aantrekkelijk. Een andere respondent beweerde alvast zeker géén 
kinderen in zijn buurt te willen. Een respondent beweerde ook zich op die manier misschien minder 
alleen te voelen, hoewel zij 4 buren heeft, daar haar man veel in het buitenland zit. Los van de ei-
gen situatie vinden alle respondenten het in ieder geval positief dat op deze manier minder bomen 
zouden sneuvelen.  
 
de ‘privaat beheerde buurt’ 
Men ziet in het algemeen het nut niet in van dit concept. “We zouden dan misschien wel eindelijk 
eens deftige straten kunnen aanleggen”. “Maar dan leidt dit gegarandeerd tot grote ruzies binnen 
die bewonersvereniging”. Interviewer: “En de straten dan eventueel afsluiten voor het sluipver-
keer?”. Respondent: “Ja goed, maar waar eindigt dit dan?”. 
 
 
 
de omkaderende scenario’s 
 
Het is duidelijk dat de fysieke verschijningsvorm en de niet-functionele woonomgeving, i.e. de 
groene ruimte en de bossen, een belangrijke – zoniet de belangrijkste – factor spelen in deze verka-
veling. Het geeft niet alleen een zekere status aan de verkaveling, maar ook het specifiek aange-

naam ‘ruim’ woonkarakter. Herverkaveling of verdichting an sich is hier meer dan ongewenst en 
schaadt het karakter van de wijk. De negatieve attitude ten aanzien van projectontwikkelaars moet 
in dit verband gezien worden.  
 
Anderzijds kunnen deze herverkavelings- en verdichtingsscenario’s zich wel voltrekken wanneer 
aandacht gaat naar een uitgekiend woonconcept, dat niet alleen het bosrijk karakter respecteert, 
maar het ook benadrukt, en dat bovendien morfologisch (en architecturaal) kan ingepast worden in 
de verkaveling. Dit mag evenwel niét gepaard gaan met een verdere compartimentering van de be-
staande ruimte, die daardoor veel van zijn open ‘ruim’ karakter kwijtspeelt.  
 
Het is duidelijk dat deze voorwaarden indirect gemeenschappelijk eigendom vereisen, zodat in de 
eerste plaats verdicht kan worden op bestaande open of reeds gekapte percelen en een schaalver-
groting van de bosstructuur mogelijk wordt (cfr. het ‘tuingroep’- concept). De grote niet-
functionele delen – die iedereen in zijn onmiddellijke woonomgeving wenst, maar daarom nog niet 
persoonlijk gebruikt – vormen hierbij de spil. Al naargelang het gewenste onderling sociaal contact 
kan de inrichting aangepast worden, want dit impliceert daarom nog niet dat gewoond wordt in di-
rect groepsverband. Belangrijk is dus het op elkaar aansluiten of in elkaar overlopen van de ver-
schillende beboste delen en het afstappen van de scherpe individuele afbakening. Hiervoor zal toch 
in bepaalde mate op de bereidwilligheid van de huidige bewoners moeten gerekend worden (die 
bijvoorbeeld ‘los van de eigen situatie’ de tuingroep een goed idee vinden voor de verkaveling).  
 
Voornoemde voorwaarden vereisen eveneens indirect een vorm van ‘kangoeroewoningen’ of rui-
mer gezien meergezinswoningen, die eenzelfde korrelgrootte en architecturale uitstraling hebben 
als de ‘traditionele’ villa’s, maar oplossingen bieden voor de lokale ‘doorsnee’ bewoners en hun 
kinderen, alsook voor de oudere instromenden. Ook het inplanten van specifiek op oudere leeftijd 
gerichte woonvoorzieningen, als alternatief voor de grote villa’s, moeten eerder op dit niveau en in 
deze context bekeken worden. Er lijkt dus in ieder geval een potentiële markt voor een nieuwe – in 
de verkaveling passende – (groeps)woonvorm, die de traditionele villa kan beconcurreren door zijn 
evenwaardig prestigieus uitzicht en het huidige karakter van de wijk respecteert.   
 
Naar homogeniteit/heterogeniteit van het woonmilieu zijn niet echt uitgesproken wensen. Wel kan 
af en toe gemerkt worden dat men er stilzwijgend van uitgaat dat de grondprijzen wel hun werk 
(zullen) doen.  
 
Uit voorgaande blijkt dat een grootschalige projectmatige aanpak, die de bewoners achter een ge-
meenschappelijk doel voor de verkaveling schaart, kans op slagen heeft. De interactie met het indi-
viduele niveau mag evenwel niet uit het oog verloren worden, maar moet kaderen in en volgen uit 
een overkoepelende visie waar een persoonlijk belang in herkend kan worden. 
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4.8.3 analyse markt 

TRENDS 
 
bewoners 
 
• Respondent: “De grote meerderheid van de mensen die hier wonen, werkt in Brussel. Slechts 

een kleine groep gaat werken in Antwerpen; we hebben ook klanten die in Leuven aan de uni-
versiteit werken. […] Ze komen hier wonen omwille van de mooie omgeving. Rij van Brussel 
naar hier en je passeert bijvoorbeeld Steenokkerzeel, dan weet je wel waarom ze naar hier ko-
men. Bovendien vermijd je hier de ‘Franstaligheid’ van de residentiële omgevingen in en rond 
Brussel. Hier koop je het groen en je blijft hoe dan ook centraal zitten tussen Brussel en Ant-
werpen. Dicht bij Mechelen en Leuven. Je woont centraal, maar je betaalt hier niet de prijzen 
die je betaalt ten zuiden van Antwerpen om dicht bij Antwerpen te zitten. Aartselaar, Hove, de 
prijzen liggen daar een pak hoger. […] Er komen nog weinig mensen uit het Brusselse naar 
hier afgezakt. Vroeger had je de Franstaligen, maar die gaan nu naar Overijse, of wippen over 
de taalgrens. Hier hadden ze geen faciliteiten en dat heeft er opnieuw doen vertrekken.” 

 
• Respondent: “De grootste groep mensen die vanuit die verkavelingen verhuizen, gaan naar 

appartementen. We zien dit al verschillende jaren gebeuren. In het begin ging men naar Leu-
ven, maar dit genoot niet de voorkeur. Ze willen eigenlijk in de streek blijven. Er is hier veel 
vraag naar luxeappartementen, maar het is niet simpel om ze te bouwen omdat er protest is 
van de buurt: te groot, te hoog. Begrijpelijk. […] Maar het is inderdaad zo, mochten er in deze 
regio meer appartementen zijn, zou de doorstroming sneller gaan. Velen blijven omdat ze geen 
alt hebben. Men heeft lang hier gewoond en de meeste willen kunnen blijven. En als je dan van 
een villa van 300 m² naar een appartement van 100 m² moet: dat gaat dan niet. Moeten dan 
uitwijken naar Leuven of Mechelen. Of buitenland” (zie lijstje in de analyse van de markt op 
het niveau Vlaanderen).  

 
• Respondent: “Hoewel dit niet eenvoudig te beantwoorden is, maar ik denk dat de leeftijd van 

diegenen die de verkaveling verlaten toch wel gedaald is. Wanneer de mensen vroeger wacht-
ten tot 70 jaar vooraleer ze naar een appartement trokken, dan dit zie dat je nu toch al gebeu-
ren vanaf 55 jaar, 60 jaar. Mensen wachten zo lang niet meer. Dit heeft te maken met het tijds-
bestedingspatroon. Ze gaan eens twee weken naar hier, een week naar ginder. Willen ze eens 
langer blijven, dat kan gemakkelijker vanuit een appartement.” 

 
• Respondent: “We zitten hier in Keerbergen uiteraard in het hogere marktsegment. Maar ik heb 

de indruk dat 30 are grond van vroeger, dat dat niet meer moet. We verkochten vroeger ook 
percelen van 50 à 60 are. Tien jaar geleden was een huis op een dergelijke grond een status-
symbool. De koper had goed geboerd en moest dat tonen. Met een grote auto voor mijnheer en 
een kleintje voor mevrouw. Om te tonen aan de buren. Dat was 10 à 15 jaar geleden. Nu heb je 
nog altijd de wens voor een ‘schoon’ villa. Maar op 15 are grond is ook al goed, maar met een 
schone tuin en met zwembad. En mevrouw krijgt ook een betere auto. […] De mensen die naar 
de verkavelingen komen zijn 30 à 50 jaar oud; mensen die het heel goed hebben. Ze kopen een 
villa voor € 500.000 à € 600.000. Het zijn mensen die toch al 10, 15 jaar goed verdiend heb-
ben. En die dat willen laten zien. Bedrijfsleiders, chirurgen. […] We hebben heel wat kopers 
van rond de 50 jaar. Ja, die willen laten zien dat ze goed geboerd hebben. En diegenen die dat 
willen laten zien, hebben niet zoveel alternatieven. Ze worden als het ware hier naartoe gezo-
gen. Men wil toch ook nog altijd een statussymbool kopen. Die grote villa’s, die op het eerste 

zicht veel te groot lijken, verkopen goed. Die mensen willen hun bezoekers toch een ‘waw’-
effect laten krijgen.” 

 
 
 
aanbod 
 
• Respondent: “Ongeveer 1/3 van de verkopen heeft te maken met het ouder worden. En velen 

stoppen ook met verhuring. Het zijn woningen die 20, 30 jaar oud zijn. Verkopers zijn 50 à 60 
jaar en stoppen omwille van de problemen met verhuring. Toen wij 10 jaar geleden verhuur-
den, waren we gerust. Er gebeurde niets. Nu is dat niet meer het geval. Echtscheidingen en 
verandering publiek.” 

 
• Respondent: “Gewone huizen tot € 250.000 verkopen zeer goed. En voor de villa’s gaat het 

goed tot € 700.000. Al zijn er voor de prijzen daarboven ook klanten. De verkopers van die 
panden moeten alleen wat langer wachten. Er zijn niet veel van dergelijke huizen, maar er zijn 
ook niet veel kopers. Het zijn voor de woningen voor de middenklassen die zeer goed verko-
pen.” 

 
• Respondent: “Inzake gronden stellen we toch wel vast dat die grote percelen niet meer moeten. 

Tegelijk is het aanbod in zijn algemeenheid klein geworden, als je vergelijkt met 15 jaar gele-
den. Toen hadden we veel meer grond in aanbod. En schonere gronden. Als er nog grond is, 
zijn het minder mooie dit nog overblijven. […] Sommigen betalen liever een klein beetje meer 
voor een schone grond. Percelen gaan tot € 250.000 voor 15 are; daartegenover staat 
€ 280.000 voor 30 are. Dat zal dan wel iets minder schoon gelegen zijn. […] We verkopen 
vooral gronden in bestaande verkavelingen. We zien wel een trend naar kleinere percelen. Dit 
is kwestie van puur rendement: meerdere kleine kavels brengen meer op dan een grootte. Het 
is interessanter om een stuk van 4.500 m² in 3 van 1.500 m² op te delen. Voor 4.500 m² krijg je 
misschien € 400.000; deel dat door 3 dan krijg je 3 x € 220.000/230.000. Reken maar uit.” 

 
 
 
BELEIDSASPECTEN 
 
• Respondent meldt dat er vrij systematisch geprotesteerd wordt tegen appartementenbouw. 
 
• Respondent benadrukt dat verdichting in Keerbergen geen eenvoudige zaak zal zijn. “We krij-

gen in het woonpark geen toestemming om kleinere kavels aan te bieden. We hebben juist ge-
probeerd voor een grote klant (30 are) en het mocht niet. Ik kan het eigenlijk wel begrijpen, 
want hoe ver ga je daar landschappelijk mee? Ik ken ook geen gevallen waar het gelukt is. We 
hebben onlangs nog een geval gehad. 58 are, we hebben er 2 are bijgekocht om het te kunnen 
verdelen in 2 van 30.” 

 
• Respondent: “Er is grote vraag naar villa-appartementen. Vaak wil men er dan zijn bedrijf(je) 

in. Kan niet volgens de verkavelingvergunning. Mocht men de verkavelingvergunningen wijzi-
gen dan is er een markt voor. […] Ik krijg hier voortdurend mensen over de vloer met vragen 
voor een luxeappartement of een appartement in een villa. En eigenlijk kan dat wel: vier ap-
partementen op 30 are.” 
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• Respondent betwijfelt of er voor de opsplitsing van villa’s of het vervangen van villa’s door 
appartementsgebouwen een maatschappelijk en politiek draagvlak is. “Je trekt er immers een 
ander type bevolking mee aan. De kopers zullen geen problemen hebben. Maar de buur krijgt 
natuurlijk plots meer volk naast hem. Maar er is wel vraag naar, om het te doen. Maar het is 
inderdaad zo dat men te weinig beseft wat er gaat gebeuren mocht die trend zich doorzetten. 
Want met verdichten gaat het groen ook weg natuurlijk. Er is een spanning tussen de economi-
sche en ecologische logica, ja.” 

 
• Respondent: “De essentie is: hoe kleiner de grond hoe meer dat we er aan verdienen. […] Je 

zult altijd mensen hebben die status kopen; maar tegelijk: zet morgen een blok van 50 appar-
tementen in/nabij het centrum en ze zullen verkocht zijn. Het is momenteel een ‘en-en’-verhaal. 
Ligging speelt. Het element ‘trap’ speelt wel. En het ligt best in de buurt van de voorzienin-
gen.” 

 
 



UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES 

eindrapport
pagina 279 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

4.8.4 analyse lokaal beleid 

VOORAF 
 
Respondent maakt ons duidelijk dat we eigenlijk voor de verkeerde wijk hebben gekozen. De ge-
kozen woonwijk is vrij stabiel en kent weinig ontwikkelingen. De grote zone rond het meer van 
Keerbergen, ten oosten van de case, ondergaat belangrijkere ontwikkelingen. Zijn informatie be-
treft beide wijken. 
 
 
 
PLANNINGSCONTEXT 
 
gewestplan 
 
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied en woonpark. Het noordwestelijk gedeelte 
ligt in woongebied met landelijk karakter. De randen van de woonwijk zijn voor een beperkt deel 
gelegen in bosgebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 
en parkgebied. kasteelparken zijn bestemd als parkgebied of als gebied voor gemeenschapsvoor-
zieningen. Sportvoorzieningen zijn gelegen in agrarisch gebied, lokalen voor de jeugdbewegingen 
in gebied voor dagrecreatie. 
 
 
bijzondere plannen van aanleg 
 
Een essentieel gegeven is dat Keerbergen in 1963 een APA heeft goedgekeurd. Dit geldt nog altijd 
en is zeer bepalend voor de ontwikkelingen. Voor wonen zijn essentieel: 

• twee zeer grote woonparken; 
• enkele zones voor wonen met landelijk karakter; 
• woonzone in het centrum. 

De voorschriften van het APA gelden nog steeds, want ze zijn overgenomen bij de opmaak van het 
gewestplan. Het APA bepaalt dat er geen verkavelingen met kleine loten gerealiseerd kunnen gere-
aliseerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types: 

• verkavelingen met een minimale perceelsgrootte van 30 are en minstens 40 m breed aan de 
straatkant (voor het woonpark rond het meer van Keerbergen); 

• verkavelingen met een minimale perceelsgrootte van 15 are en minstens 25 m breed aan de 
straatkant (voor onze case). 

 
De case is gelegen op het grondgebied van 2 gemeenten: Bonheiden en Keerbergen. 
In de gemeente Bonheiden zijn de volgende BPA’s gelegen binnen de case: 

• BPA Landelijk gebied; 
• BPA nr. 22 Brakelberglei (?). 

 
 
verkavelingen 
 
De woonwijk bestaat uit een lappendeken van verschillende, kleinere verkavelingen. Het gebied 
wordt nog steeds verder verkaveld. 

 
Figuur 72. Gewestplan en situering BPA’s (aangeduid met een witte arcering) 

 

 
Figuur 73. Gedeeltelijk overzicht van de geldende verkavelingen 
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
 
De case is gelegen op het grondgebied van 2 gemeenten: Bonheiden en Keerbergen. 
Bonheiden beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd op 
24 mei 2006). Het structuurplan van Keerbergen bevindt zich in de fase van het voorontwerp. 
 
 
Bonheiden 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
Het beleid is gebaseerd op volgende doelstellingen: 

• Het ruimtelijk versterken en ondersteunen van de leefbaarheid, de levendigheid en de au-
thenticiteit van de verschillende kernen; 

• Het optimaliseren van bestaande inbreidingsmogelijkheden 
• Het voeren van een actief sociaal woonbeleid ten behoeve van specifieke doelgroepen, bij-

voorbeeld bejaardenwoningen, woningen voor mensen met een handicap, sociale wonin-
gen, enz., teneinde de achterstand ten opzichte van het Vlaams gemiddelde te beperken 

• Het behouden en het vergroten van het aanbod van huurwoningen zowel in de private als in 
de publieke sector 

• Het verhogen van de woonkwaliteit voor alle bevolkingsgroepen binnen de gemeente door 
ondermeer het voorzien van een divers aanbod 

 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘woonduin’ 
 
De historische kern van Bonheiden is uitgegroeid tot een lineaire kern met een versteende winkel-
straat, een niet-harmonische bebouwing en een aantal centrumfuncties: het banddorp. Deze band 
wordt omringd door uitgestrekte verkavelingen: de monofunctionele woonparken ten zuiden van 
Mechelsesteenweg. 
 
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen definieert het geheel aan woonparken als een bebouwd 
perifeer landschap. Hierin komen allerhande types van bebouwing fragmentarisch voor. Er is een 
behoorlijke concentratie aan kleinhandel en een aanwezigheid van functies van bovenlokaal belang 
zoals het gemeenschapscentrum Blikveld, het Imelda-ziekenhuis, sportinfrastructuur, recreatieve 
voorzieningen, enz. De in belangrijke mate aanwezige opgebouwde ruimte is als gevolg van een 
spreiding van allerhande functies sterk versnipperd. 
 
Woonparken in de woonduin kunnen worden onderverdeeld in drie types zoals beschreven in on-
derstaande tabel. Zij komen verspreid voor. 
 
Het verschil tussen de verschillende types is klein. In Bonheiden komen geen extreem lage dicht-
heden voor met minder dan 1 kavel per hectare. Het grootste deel van de kavels heeft een opper-
vlakte tussen 1.000 en 2.500 m². Wel ontstaan vanaf type III, in het bijzonder vanaf een gemiddel-
de kavelgrootte van meer dan 2.500 m², iets andere eigenschappen. Het geheel is gemakkelijker om 
bebossen en de verhouding bebouwd-onbebouwd is gunstiger. 

• Slechts twee gebieden zijn van het type I. Het betreft een klassieke vorm van open bebou-
wing met niet al te grote kavels die in Vlaanderen momenteel veelvuldig wordt toegepast. 
Kavels zijn door de aard van de verkavelingen nog moeilijk verder op te splitsen. De ver-

houding bebouwd-onbebouwd is ongunstig: het betreft grote huizen op kleine kavels. 
Daardoor is het ook moeilijk een bosachtig karakter te realiseren met behulp van hoog-
stambomen. 

• Een groot aantal gebieden is van het type II. De verhouding bebouwde-onbebouwde op-
pervlakte is beter dan in type I maar nog steeds vrij ongunstig. Het realiseren van een bos-
achtig karakter is mogelijk maar niet evident. 

• Vanaf een gemiddelde kavelgrootte van 3.000 m² is het beeld van het woonbos vrij goed 
realiseerbaar indien de bebouwde oppervlakte beperkt blijft en goed wordt toegezien op de 
aard van de beplantingen. Opsplitsen van kavels is over het algemeen mogelijk. Nog grote-
re kavels van 5.000 m² tot één hectare zijn in Bonheiden nauwelijks aanwezig. De verschil-
lende delen van de woonduin zijn grotendeels ingevuld. Nog ongeveer 13% vrije kavels 
liggen erg verspreid. De kavelstructuur zal waarschijnlijk nog nauwelijks wijzigen. Het 
aantal grotere en eventueel opsplitsbare kavels is erg klein. 

 
De woonduin wordt beschouwd als onderdeel van het bebouwd perifeer landschap. De gewenste 
ruimtelijke structuur ervan geeft een beeld van samenhangende en grofmazige bebouwing rondom 
een duidelijk dorpscentrum. Dit beeld biedt ruimte voor de bovenlokale groenstructuur en het be-
houd van de hoge kwaliteit van de woonomgeving. De ruime kavels blijven behouden en kunnen 
niet verder worden opgesplitst. De gemeente waakt over de kwaliteiten van de woonduin. Het 
groen karakter, de ruime opzet en de continue natuurlijke structuur blijven de kenmerken van de 
residentiële woonomgeving. Kaalslag van terreinen wordt tegengegaan, net als intensivering van 
het grondgebruik van bestaande en nieuwe kavels. Rooien van bomen is gekoppeld aan het her-
planten van streekeigen soorten. Ook terreinverhardingen staan in verhouding tot het groenaandeel. 
Een gemeentelijke controle van plannen van tuinaanleg kan gebeuren bij een bouwaanvraag. 
 
Op het vlak van woningprogrammatie wordt één gebied, Korte Dreef-Dennengeurlaan, binnen de 
case aangeduid als te ontwikkelen op middellange termijn (2007-2013). Dit binnengebied is echter 
gelegen in een strook voor tuinen volgens het geldend BPA nr. 22 ‘Brakelberglei’. 
Twee kleinschalige gebieden, Zilverberklaan-Lange Dreef en Zilverberklaan-Oude Keerbergse 
Baan, binnen de case worden aangeduid als te ontwikkelen op lange termijn (na 2013). 
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Figuur 74. Structuurschets Rijmenam-dorp (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bonheiden) 

 

Keerbergen 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
Het beleid is gebaseerd op volgende doelstellingen: 

• Verdichting in de kern van Keerbergen in functie van het creëren van een groter draagvlak 
voor voorzieningen en verhogen van de woonkwaliteit; 

• Diversiteit nastreven in verschillende typologieën in functie van divers publiek (voorname-
lijk in het centrum, maar ook beperkt in het woonpark); 

• Ruimtelijk structureren van het woonpark + relatie versterken met de kern 
 
 
beleid gericht naar ontwikkeling van binnengebieden 
 
Nog niet ontwikkelde woonparkgebieden 
Deze zullen op termijn verder bebouwd worden, afhankelijk van de mogelijkheid tot ontsluiting. 
Voor enkele gebieden wordt naar een mogelijkheid gezocht om bebouwing te weren, gezien de ho-
ge natuurwaarden. Vb.: Paddenpoel, … 
 
 
ontwikkeling sociale woningen 
Het aanbod aan sociale woningen wordt verhoogd. Hierin volgt de gemeente de visie van de Pro-
vincie. In elk nieuw te ontwikkelen woningbouwproject wordt een aanbod van minstens 5% aan 
sociale huurwoningen voorzien. 
Dit beleid, gericht op gemengde woonprojecten, wordt enkel in en aan de rand van het centrum van 
Keerbergen gevoerd. Grootschalige sociale woonwijken geven te weinig diversiteit aan bevolking. 
Sociale woningbouw in de woonlinten en het woonpark is niet gewenst, gezien deze woningtypo-
logie niet past binnen dit bebouwingspatroon. 
 
 
ontwikkeling bejaardenwoningen 
Het aanbod aan bejaardenwoningen is momenteel nog vrij behoorlijk. De behoeftebepaling geeft 
echter aan dat in de volgende planningsperiode er een merkelijk tekort zal zijn aan de verschillende 
typen van bejaardenvoorzieningen. 
Nieuwe voorzieningen worden bij voorkeur in het centrum voorzien en gemengd met andere 
woonvormen, zeker wanneer het gaat om bejaardenwoningen. 
In het woonpark kan, in functie van de zich stellende behoefte, een eerder residentieel aanbod aan 
bejaardenhuisvesting ontwikkeld worden. Hier dient steeds rekening gehouden te worden met de 
vooropgestelde dichtheden. 
 
 
gedifferentieerde woondichtheden 
Op vlak van woondichtheden wordt in Keerbergen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het 
centrum en het woonpark. 
In het centrum wordt een verdere verdichting nagestreefd. Hier wordt, vooral in de eigenlijke kern, 
met een hogere dichtheid dan 15 wo/ha gewerkt, om het draagvlak van het centrum verder te on-
dersteunen. 
Enkel in het centrum worden nog appartementen toegelaten. Hiervoor wordt, op basis van afwe-
gingscriteria voor kernversterking, een verordening opgesteld. 
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In het woonpark daarentegen is een verdere verdichting niet gewenst. Hier blijft de eerder voorop-
gestelde dichtheid behouden: 3 à 6 woningen per ha. Bouwen aan een hogere dichtheid wordt niet 
toegestaan. 
 
 
gedifferentieerde woningtypologieën 
Wat betreft het streven naar verschillende woningtypologieën kan een duidelijk onderscheid ge-
maakt worden tussen de verschillende bebouwingspatronen (die in feite ook terug te vinden zijn in 
de selectie van de deelruimten): 

• In het centrum: 
worden voorzieningen voor divers publiek: oud, jong, grote gezinnen, alleenstaanden, … 
ontwikkeld. Elke sociale groep heeft hierin eigen wensen en noden, waardoor een divers 
aanbod aan ‘soorten’ woningen zal ontstaan. 

• In het woonpark: 
wordt verder gestreefd naar het kwalitatief ontwikkelen van het residentieel wonen in het 
bos. Het is belangrijk de grote percelen te behouden en woningdichtheid van 3 tot 6 wo/ha 
te behouden. Concreet betekent dit dat hier enkel open bebouwing met residentieel karakter 
aan bod zal komen. Meergezinswoningen kunnen, om beperkt te verdichten, op sommige 
plaatsen toegelaten worden, maar het parkachtig karakter moet behouden blijven. 

 
 
beleid op het niveau van de deelruimte ‘woonpark’ 
 
De hoofdfunctie van deze deelruimte is en blijft wonen in een park. De gegroeide morfologie, na-
melijk grote woningen op grote percelen, blijft behouden, omdat op die manier het parkachtig ka-
rakter van de gemeente kan behouden blijven. Bij een verdere perceelering zullen nog meer bomen 
verdwijnen en zal het residentiële landschap veranderen in een banale verkaveling. Dit moet ten 
alle tijden voorkomen worden. Kavels van 15 en 30 are blijven behouden. De kwaliteit van het wo-
nen staat hier voorop. Er kan eventueel gezocht worden naar andere woontypologieën binnen het 
bestaande bebouwingspatroon (bijvoorbeeld meergezinswoningen op grote percelen, …). 
 
De niet-bebouwde zones binnen dit woonpark worden in de mate van het mogelijke open gehou-
den. Waardevolle natuurgebiedjes worden maximaal ondersteund. 
 
Bij de verdere inrichting van deze deelruimte zal veel aandacht besteed worden aan de verkeersvei-
ligheid en -leefbaarheid. Een goede en duidelijke verkeersafwikkeling binnen een herkenbare struc-
tuur is hier zeer belangrijk. 
 
Economische functies worden afgewogen toegelaten binnen dit woonpark. Voornamelijk bereik-
baarheid en woonkwaliteit zullen hier het afwegingskader vormen. 
 
In het woonpark kunnen verschillende fragmenten onderscheiden worden op basis van hun ruimte-
lijk voorkomen en/of bepaalde functies die hierin, naast wonen, een hoofdrol spelen. Verdere ont-
wikkelingen binnen dit woonpark kunnen in functie hiervan ondersteund worden. 
 
De case is gelegen in het westelijk woonpark. 
Dit fragment wordt gekenmerkt door een herkenbare bosstructuur waarin gewoond wordt op grote 
kavels. Dit fragment sluit aan op de gemeente Bonheiden. Het is in feite grensoverschrijdend. Ge-
biedsgerichte ontwikkelingsperspectieven voor dit woonparkfragment hebben betrekking wonen. 

Beperkte nevenfuncties gekoppeld aan de woonfunctie kunnen toegelaten worden, zolang de woon-
functie niet geschaad wordt. 
 
Binnen het woonpark wordt, naast bosstructuur, de wegenstructuur beschouwd als structurerend 
element. Door een ruimtelijke inrichting en ondersteuning van de wegenstructuur, gekoppeld aan 
bepaalde functies die toegekend worden aan wegen, worden referentiepunten en herkenbaarheid 
binnen deze woonstructuur bewerkstelligd. 
 
Op de manier kunnen functies gelegen in het woonpark beter ontsloten worden, linken met het cen-
trum van Keerbergen ondersteund worden, het woonpark toeristisch attractiever gemaakt worden, 
… 
 
 

 
 

Figuur 75. Gewenste ruimtelijke structuur (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Keerbergen) 
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ONTWIKKELINGEN 
 
• Aanvragen voor afwijkingen en verkavelingwijzigingen zijn schering en inslag. Dit betreft 

geen pogingen om woningen op te splitsen. Integendeel, het betreft doorgaans aanvragen om de 
bebouwde oppervlakte te vergroten. “Voor sommigen is 5.000m³ nog te klein”. 

 
• Er worden soms al verkavelingwijzigingen en regularisatieaanvragen ingediend nog voor de 

oorspronkelijke verkaveling vergund cq. de bouwvergunning verleend is. Er wordt m.a.w. ver-
kocht (vermoedelijk onder opschortende voorwaarden) nog voordat het wettelijk in orde is. 

 
• Villa’s worden afgebroken om op hetzelfde perceel nieuwe villa’s te bouwen. 
 
• De verkleining van de kavels (6 à 8 are) is een nieuw fenomeen in het woongebied. Respondent 

benadrukt dat dit nog steeds niet gebruikelijk is. 
 
• Er zijn enkele aanvragen voor (luxe)seniorenresidenties. 
 
• Binnen de case beweegt vooralsnog weinig. 
 
• In de woonparken betaalt men voor een klein perceel ca. € 200.000; topprijzen gaan tot 

€ 2.000.000 (voor de grond). 
 
 
 
BELEID 
 
• Het beleid baseert zich op de voorschriften van het APA, de BPA’s en de verkavelingvoor-

schriften. De praktijk wordt soms geregeld via de geëigende procedures die afwijkingen en 
verkavelingwijzigingen toelaten. 

 
• Het BPA Boskant, dat dateert uit de jaren 1960, regelt de ontwikkelingen in de zone rondom 

het meer en het golfterrein van Keerbergen. Het BPA is reeds enkele malen gewijzigd. Dat ge-
beurde opnieuw in 2003. De deur werd opengezet om andere typologieën toe te laten. Dit is 
ook gebeurd: er is in het woonpark nu een appartementsgebouw (type ‘gated community’ met 
appartementen voor € 500.000) in opbouw. Onmiddellijk daarna is beslist om de deur weer te 
sluiten en werd het BPA in herziening gesteld. De procedure hiervoor is nog lopende. 

 
• De aanvragen om appartementen te bouwen nemen toe. Het wordt toegelaten binnen een peri-

meter in het centrum (is geen wettelijk instrument, maar een beleidinstrument). In het centrum 
wordt de aaneengesloten bebouwing zelfs gestimuleerd. Buiten de perimeter van het centrum 
mogen geen extra verdiepingen gebouwd worden. 

 
• Hoewel er nog restanten van vóór 1960 aanwezig zijn (enkele oudere woningen en weekend-

verblijven), zijn de meeste woningen in de (beide) woonparken gebouwd na 1960 in bosrijk 
gebied (geen natuurlijk bos; aangeplant voor mijnhout). Het is de bedoeling dat het boskarakter 
behouden blijft. Slechts een bepaald percentage van de bomen mag gekapt worden (bewoners 
zijn daar niet steeds gelukkig mee). 

 
• De voorschriften van het APA blokkeren soms de ontwikkeling van achterliggende gronden. 

 
• De belasting op onbebouwde percelen heeft geen effect (aanslagvoet is te laag). 
 
 
 
DRAAGVLAK 
 
• De gemeente heeft het BPA Boskant in herziening gesteld, zodat nieuwe woningtypes niet 

meer kunnen. En dit op vraag van de buren van het appartementsgebouw dat momenteel in 
aanbouw is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEERBERGEN
4.9.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• woonpark in een bos
• lage bebouwingsdichtheid (3 tot 6 wooneenheden per hectare)

demografi e
• hoog aandeel eengezinswoningen
• oudere gemiddelde leeftijd
• weinig sociale cohesie
• ‘statuswonen’, homogeniteit van de bewoners

markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• vraag naar vergroting van de oppervlakte van de woning
• vraag naar meer sociale voorzieningen voor ouder mensen (seniorenresidenties, appartementen 

voor mindervaliden)

beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• woonparkstatuut te behouden met woondichtheid tot 6 wooneenheden per hectare (min. 

oppervlakte perceel 1.500 m²)
• gemeenschapsvoorzieningen in de dorpskernen concentreren

In de casus van Keerbergen zijn alle typische kenmerken van een kwalitatief woonpark aanwe-
zig: bos, topografi e, beken, lage bebouwingsdichtheid, dorpskernen met lokale voorzieningen, 
afwezigheid van concentratie in de wijk. De kwaliteitsbewaking en het behoud van het bos zal ook 
in de toekomst de ontwikkeling van de wijk bepalen.

Een onderzoek naar optimalisatie van het perceelsgebruik met behoud van het bos is nodig om ook 
in de toekomst het algemene beeld niet door ingrepen op perceelniveau te verzwakken. Er moeten 
alternatieven voor herverkavelingen gevonden worden om verdergaande ontbossing te vermijden. 
De vraag van de bewoners naar een grotere variatie in woontypologieën staat in contrast met het 
momenteel dominante eengezinswoningtype binnen de wijk en zal onderzocht worden.

THEMA:WOONPARK

Parallel met een veel strikter beleid betreffende het vellen van bomen zullen meer mogelijkheden 
gecreëerd worden met betrekking tot de variatie van de woontypologieën. De regel ‘maximaal 
50% bomen vellen per perceel’ wordt t.o.v. de huidige toestand van het bos en van de bestaande 
bebouwingen op de percelen gedifferentieerd. Het onderzoek zal verduidelijkt worden door de 
uitwerking van 2 types.

Type 1a: bebouwde ontboste percelen met ééngezinswoning
Recente ontwikkelingen in het zuiden van de wijk hebben geen rekening gehouden met het behoud 
van het bos. Een herbebossing tot 50% langs de grenzen van het perceel wordt hier opgelegd. 
Anderzijds zal de bebouwingszone tot de resterende 50% uitgebreid worden. Dit laat een vergroting 
van de oppervlakte van de woning toe en meer mogelijkheden voor gemengde woontypologieën 
(kangoeroewoning, meergezinswoningen).

Type 1b: bebouwde beboste percelen met eengezinswoning
Een groot aandeel van de percelen in de wijk in Keerbergen heeft rekening gehouden met het behoud 
van het bos. Maar vandaag worden vaak ‘percelen met een woning erop’ gekocht om dan het bestaande 
huis af te breken en een nieuwe villa met een grotere oppervlakte te bouwen.
Op percelen waar het percentage bomen hoger is dan 50% zal het niet meer mogelijk zijn nog 
bomen te vellen. De bestaande bebouwingszone op deze percelen zal niet vergroot worden, maar alle 
hoogtebeperkingen zullen vervallen. Uitbreidingen of vervangingen van bestaande villa’s zullen zich 
voortaan in verticale zin (omhoog of in de diepte) moeten ontplooien.

Type 2a en 2b: onbebouwde beboste percelen
De lege percelen in dit woonpark kenmerken zich door hun grote oppervlakte. Een verdere her-
verkaveling en opvulling met eengezinswoningen zal vermeden worden. De grote kavels bieden 
de mogelijkheid om - binnen de te behouden woondichtheid van 6 wooneenheden per hectare -  
appartementen of seniorenresidenties te realiseren en hierdoor het bosgebied als collectieve ruimte 
te bewaren.
Deze hypothese wordt op twee schalen verduidelijkt. Op schaal van een deelgebied in het noordoosten 
van de wijk en op schaal van de wijk als geheel.
De differentiatie van de regels voor bebouwing en open ruimte zal binnen de wijk, met behoud 
van het statuut woonpark, nieuwe mogelijkheden bieden voor (beperkte) ontwikkelingen en tegelijk 
rekening houden met de bestaande.
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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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4.9.2 demografische analyse 

DE RESPONDENTEN 
 
R1: Man en vrouw 36jaar, beide werkend. Vrouw geboren in Zandvliet, ouders waren vandaar af-
komstig. 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 boer-
derij 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 woensdag-
middag 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 Zand-
vliet 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 Essen-
Heikant.  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 ver-
volgens 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 ontsla-
gen 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 moe-
ten 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 ge-
werkt in bankkantoren in de wijde regio (Wuustwezel, Kalmthout, etc..), laatste job was in Ant-
werpen. 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 dichter-
bij 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 Che-
micals) 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.  
 
 
 

DE WOONWIJK 
 
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 Wil-
dert (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 1970-
1975 (Voetberglaan-Groenlaan Rooiendamlaan-Kleiputtenlaan), Heiend 2 in de jaren ‘80 (Tichel-
rei-Kleiputtenlaan-Heyendlaan-Hellebloklaan), Heiend 3 tussen 1990-1995 (Eikenblok-
Baertshoek-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 half-
open 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 omslui-
ten 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 Hei-
end 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 volgen-
de 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 ka-
vels 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 tege-
lijk 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 ontslui-
ting 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 bewo-
ners, 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 kinde-
ren) 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 cohe-
sie is men wat meer verdeeld, sommige menen dat de Nederlanders het buurtfeest terug nieuw le-
ven 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 aan-
gelegd, 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 ver-
keer 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 contac-
ten 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 natuurgebie-
den. In geen van de deelwijken is handel toegestaan, er is wel sinds jaar en dag een lingeriewinkel-
tje 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 slui-
ten. 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 ou-
dere 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 re-
cente 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 res-
pondenten 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, 



UITWERKING VAN ZES ILLUSTRERENDE CASES 

eindrapport
pagina 310 van 337

 

Grontmij       Hogeschool Gent       WES        XDGA 

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 rij-
woningen 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.  
 
 
 
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. 
 
 
 
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 pri-
vaat 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. Op-
merkelijk 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-

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 
 
de ‘kangoeroewoning’ of de ‘zorgwoning’ 
De scenario’s die werden voorgesteld wekten heel wat interesse, o.m. voor vormen van kangoeroe- 
en zorgwonen onder 1 dak (de voorkeur zou gaan naar gescheiden woningen, maar de meeste ka-
vels 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. 
 
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 ‘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 gespeciali-
seerd 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 nieuw-
bouw; ze zouden er zelf nooit mee akkoord gaan om een stuk van de eigen tuin hiervoor op te offe-
ren. 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 gemeenschappelij-
ke 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 
 
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 bo-
vendien 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. 
 
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 ver-
dichting; men vindt het noodzakelijk om de open ruimte te bewaren (R1; R4); er is best wel bereid-
heid 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 week-
endzones 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 afgewe-
zen onder de zittende bewoners omwille van de inbreuk op de privacy en de organisatorische be-
slommeringen, 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. 
 
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 pen-
sioenwijk op weinig enthousiasme rekenen), maar de toenemende heterogeniteit qua afkomst en 
klasse wordt minder bejubeld; de instroom van rijkere Nederlanders wordt met gemengde gevoe-
lens onthaald omdat dit een bedreiging zou vormen voor de bestaande sociale en familiale netwer-
ken. 
 
 

4.9.3 analyse markt 

TRENDS 
 
bewoners 
 
• Respondent wijst er op dat Essen reeds sinds de jaren 1970 geconfronteerd wordt met de in-

stroom van Nederlanders (75% van het cliënteel van Debacko). Eerst op de private verkavelin-
gen, 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 woningbe-
zit en meer bepaald het gegeven dat er ook van een hypotheekaftrek genoten kon wor-
den 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 Neder-
land moeten betalen krijgen ze in het beste geval een rijwoning, hier een open bebou-
wing. 

 
• 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 – welis-
waar 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 be-
weging. 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 appar-

tementen 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 
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staan (sparen, meerwaarde appartement). Neem een koppel dat gaat huren: voor een apparte-
ment 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 be-
taalt 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”. 

 
 
 
aanbod 
 
• “De verkavelingen, die hier in stukken en brokken zijn ontwikkeld, zijn de laatste 30 jaar ont-

wikkeld. 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 stelsel-
matig 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 perce-
len. 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 gemeen-

te in samenwerking met IGEAN sociale verkaveling (met percelen van om en bij de 700 m²) 

ontwikkeld. De gemeente legde de verplichting op om aan inwoners van de gemeente te verko-
pen. 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 ver-

koop 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 respon-
dent 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.  
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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 woonuitbrei-
dingsgebied. 
 
 
 
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 verka-
velingen: 

• 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 
 
Essen beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
 
gewenste woon- en leefstructuur 
 
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 verschil-
lende dorpskernen binnen haar gemeente. 
 
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. 
 
 
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 Wil-
dert kunnen mogelijkheden worden onderzocht om bijkomende functies (voornamelijk gedifferen-
tieerd woonbeleid) op te vangen, maar met het aansnijden van nieuwe gebieden zal zeer voorzich-
tig 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 ontwik-
keling 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 doelgroepen-
beleid. 

• 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 her-

inrichting van het openbare domein; 
o Het versterken van het voorzieningenapparaat in de centrumstraten van Wildert; 

o Het beschermen van waardevol patrimonium; 
o Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te geven aan het bestaande schoolcom-

plex; 
o Voldoende mogelijkheden te creëren voor het opvangen van de behoefte aan lokale 

recreatieve, culturele en jeugdvoorzieningen; 
o Voldoende middelen te voorzien om de woonkwaliteit in het centrum op peil te 

houden. 
 
Op het vlak van woningprogrammatie wordt voorgesteld om in het niet ontwikkeld gedeelte van 
het woonuitbreidingsgebied een inbreidingsproject te realiseren. 
 
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 pri-
vé. Het project kan slechts ontwikkeld worden indien gelijktijdig een compenserend rup wordt op-
gemaakt of indien een geactualiseerde woningbehoeftestudie de ontwikkeling van het gebied kan 
motiveren. 
 
 
 

 
 

Figuur 78. Gewenste ruimtelijke structuur voor dorpskern Wildert (bron: gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan Essen) 
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ONTWIKKELINGEN 
 

• De woonwijk Heiend (= onze case) bestaat voor het grootste deel uit sociale koopwonin-
gen. 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 Neder-
landers 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 woongelegenhe-
den in 3 volumes). Nieuwe appartementen worden vaak gebouwd op de plaats van afge-
broken oude huizen (verdichting door perceelsgewijze vervangingsbouw). Het gaat dan 
ook meestal over kleinere appartementsgebouwen (een woongelegenheid op het gelijk-
vloers en een duplex in het dak). 

 
 
 
BELEID 
 

• Het bestuur houdt zich strikt aan de bestaande verkavelingvoorschriften. Wanneer de voor-
schriften eengezinswoningen opleggen, dan worden geen andere woningtypes (bv. kangoe-
roewoningen) toegelaten. 

 
• Voor een van de laatste stukjes open ruimte in de woonwijk Heiend is er een verkavelings-

aanvraag 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 ei-
gen 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 ont-

wikkelingen 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. 

 
 
 



4.10.4 uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• dorpswijk zonder specifi ek karakter
• ingewikkelde ontsluitingsstructuur 

demografi e
• 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 gespecifi ceerd

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 specifi ek 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 be-
perkte 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 specifi eke 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 vast-
stellingen, die gemaakt zijn op het niveau Vlaanderen. 

• De diversiteit, die kon herkend worden tussen de klassieke woonwijken onderling op soci-
aal-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 diversi-
teit 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 promi-
nent aanwezig (bv. in Mariakerke en in Maasmechelen), voor andere wijken een stuk min-
der (bv. in Bonheiden-Keerbergen en in Essen). 

• De goede ligging van de woonwijken komt tot uiting in de nabijheid van het voorzienin-
genapparaat en de vrij goede ontsluitingsmogelijkheden, ook met het openbaar vervoer. De 
woonwijken zijn helemaal niet zo monofunctioneel als meestal gedacht wordt. In verwe-
ving 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 ma-
nieren. Enerzijds worden de woonwijken geleidelijk aan uitgebreid met nieuwe verkave-
lingen. Anderzijds is er ook een interne naverdichting aanwezig, waarbij de reeds ontwik-
kelde zones verder ingevuld worden. De invulling van de woonwijken verloopt dus ge-
spreid in de tijd. 

• Het grote aanbod aan onbebouwde percelen (bijna 30.000 voor de 360 klassieke woonwij-
ken) vertaalt zich in een grote beschikbaarheid van de ruimte voor nieuwe ingrepen. Elk 
van de cases biedt enorm veel mogelijkheden voor een ruimtelijke herontwikkeling: ver-
dichting, aanpassing van de woningvoorraad of versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

 
Daarnaast hebben de illustrerende cases ook enkele bijkomende verduidelijkingen kunnen bren-
gen 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. Bij-
na elk van de voorstellen voor de illustrerende cases hebben invloed op de perceelsstruc-
tuur 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 Tervu-
ren). 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 ge-
vallen wordt er ad hoc gewerkt met afwijkingen. Een duidelijke beleidslijn over het om-
gaan met deze woonwijken ontbreekt. 

 

Voor de verschillende illustrerende cases werden, op basis van een analyse vanuit de vier invals-
hoeken (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 ge-
realiseerd 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 ruimte-
lijke 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 ver-
schillende 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 ver-
dichten (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 voorzienin-
gen 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 woon-
wijk aan te tasten. Bestaande dreef- en haagstructuren worden behouden en aangevuld 
met nieuwe, die het verdichtingsproces begeleiden. Het landschappelijke kader legt rand-
voorwaarden 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 woon-
percelen. Dit voorstel speelt in op de aanwezigheid van een overgedimensioneerde publie-
ke 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 woningty-
pes. Deze inbreidingsprojecten kunnen heel verschillende functies omvatten: wonen, voor-
zieningen, parken of groenvoorzieningen, sport- en recreatieterreinen, enz. Bij de uitwer-
king van de inbreidingsprojecten moet aandacht geschonken worden aan een geschikte ty-
pes 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 bebos-
singsgraad en de schaalgrootte van de percelen. Sommige percelen moeten bestemd blijven 
voor eengezinswoningen; andere – heel grote – percelen worden gebruikt om grotere pro-
jecten (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 socia-
le verbanden die er aanwezig zijn. 

 
De voorstellen voor de zes illustrerende cases versterken de idee, die naar voor gebracht werd van-
uit 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 woonwij-
ken. Met andere woorden is het belangrijk om gebiedsgericht te werken en de aanpak van woon-
wijken 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 Wevel-
gem, 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. Onge-
twijfeld zijn hiermee niet alle thema’s of alle mogelijke ingrepen behandeld, maar de verscheiden-
heid 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 ge-
maakt worden dat drie van de zes illustrerende cases speciale gevallen zijn door het feit dat ze be-
invloed 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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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 inleiding 

Dit hoofdstuk vormt het sluitstuk van het verkennende onderzoek naar het (her)gebruik van de be-
staande woningvoorraad in de klassieke woonwijken in Vlaanderen uit de jaren 1960-1980. Hierin 
stellen wij een aantal conclusies voor, die voortkomen uit het onderzoek dat we gevoerd hebben – 
zowel op Vlaams niveau als op het niveau van de illustrerende cases –, en formuleren wij enkele 
aanbevelingen voor het ruimtelijke beleid. 
 

• In eerste instantie hebben wij enkele algemene kenmerken van de klassieke woonwijken 
samengebracht. Ze bieden een synthese van de belangrijkste kenmerken van het onder-
zoeksobject van deze studie, zoals we die hebben kunnen waarnemen tijdens het onder-
zoek. 

 
• Ten tweede worden de potenties van de klassieke woonwijken geduid voor een verdere 

(her)ontwikkeling en worden enkele recente evoluties beschreven die zich voordoen in de-
ze woonwijken. 

 
• Vervolgens worden de mogelijkheden aangegeven voor het beleid om een sturende rol te 

vervullen in de ruimtelijke ontwikkelingen van de klassieke woonwijken. 
 

• Tenslotte gaan we in op de beperkingen van dit verkennende onderzoek, zowel van metho-
dologische aard als op inhoudelijk vlak, om aan te geven waar de huidige kennis nog kan 
aangevuld worden om een ruimtelijk beleid te onderbouwen. 

 
 
 

5.2 algemene kenmerken van de klassieke woonwijken 

5.2.1 relatief belang van de klassieke woonwijken in de woonstructuur 

De klassieke woonwijken, die gerealiseerd werden in de periode 1960 – 1980, vormen een belang-
rijk aandeel van de ruimte voor wonen in Vlaanderen. De 360 woonwijken van de basiskaart ne-
men samen ca. 260.000 hectare in beslag. Dit komt overeen met ca. 12% van de totale oppervlakte 
die op de gewestplannen bestemd wordt als woongebied. 
 
 
 
5.2.2 onderscheid ten opzichte van de rest van Vlaanderen 

Op ruimtelijk-morfologisch vlak en op het vlak van woonvoorkeuren van de bewoners onderschei-
den de klassieke woonwijken zich ten opzichte van andere woongebieden in Vlaanderen. 

• De woonwijken vormen herkenbare ruimtelijke entiteiten, die verschillend zijn van andere 
nederzettingsvormen (woonlinten, verspreide bebouwing, historische structuren, …). 

• De bewoners van de woonwijken lijken een specifieke attitude te bezitten ten opzichte van 
hun woonomgeving. Ze zetten zich enigszins af tegen de onoverzichtelijke en chaotische 
bebouwde structuur van Vlaanderen. Ze streven naar orde en zekerheid in hun eigen woon-
omgeving, die betrekkelijk weinig veranderingen ondergaat ten opzichte van meer stedelij-
ke woonvormen. 

 
Nochtans vertonen de klassieke woonwijken als geheel op sociaal-demografische kenmerken wei-
nig verschil met de overige woongebieden in Vlaanderen. Het aandeel 65-plussers, het huishou-
denstype en de eigendomsstructuur wijken slechts in beperkte mate af ten opzichte van de rest van 
Vlaanderen. Enkel ten opzichte van de steden is er een klein verschil te merken op het vlak van het 
aandeel 65-plussers en het huishoudenstype. 
 
 
 
5.2.3 interne differentiatie 

Tussen de klassieke woonwijken onderling komen wél grote verschillen voor, zowel op het sociaal-
demografisch vlak als op ruimtelijk-morfologisch vlak. Vanuit beide invalshoeken kunnen ver-
schillende soorten van woonwijken onderscheiden worden. 

• Zo komen er woonwijken voor met een heel hoog aandeel open en halfopen bebouwing, 
met een hoog aandeel eigenaars-bewoners en met een hoge sociale status. Daartegenover 
staan de woonwijken met een beperkt aandeel open en halfopen bebouwing, een beperkt 
aandeel eigenaars-bewoners en met een beperkte sociale status. 

• Ook op ruimtelijk vlak kunnen, afhankelijk van de ligging en van de kenmerken van de 
woonwijken, verschillende types onderscheiden worden. 
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5.2.4 globaal ruimtelijk patroon 

De klassieke woonwijken vertonen in Vlaanderen een relatief verspreid patroon. Er zijn enkele 
concentraties van woonwijken, o.m. in de nabijheid van grote steden en een aantal regionale steden. 
In bepaalde gebieden komen weinig tot geen grotere woonwijken voor. Dit is o.m. het geval in de 
Westhoek, in Zuid-Oost-Vlaanderen, in Noord-Oost-Vlaanderen, in de Noorderkempen en in Zuid-
Limburg. Dit onderscheid illustreert de geografische verspreiding van de verstedelijking in Vlaan-
deren. 
 
Binnen de woonwijken tekent zich een onderscheid af tussen de woonwijken gelegen aan de rand 
van grote steden en in kleinere gemeenten enerzijds en de woonwijken gelegen nabij kleine of re-
gionale steden. Deze laatste woonwijken vertonen een meer divers karakter en bestaan vaak uit 
meerdere clusters van verkavelingen, terwijl de woonwijken gelegen aan de rand van grote steden 
of in de kleinere gemeenten eerder aanleunen bij de monofunctionele verkaveling van open be-
bouwing. 
 
 
 
5.2.5 nuancering van het ‘klassieke beeld’ 

Op basis van het verkennende onderzoek moet het ‘klassieke beeld’ van de klassieke woonwijk 
enigszins bijgesteld worden. Dat beeld gaat uit van een grootschalige, monofunctionele woonwijk, 
die bestaat uit open bebouwing en enigszins losstaat van centrumgebieden. De woonwijken, die in 
deze studie onderzocht werden, vertonen daarentegen een opvallende diversiteit. Deze diversiteit 
heeft niet enkel betrekking op de verschillen tussen de woonwijken, maar ook op de kenmerken 
van de woonwijken zelf. 

• Binnen de woonwijken primeren kleinschaligheid en fragmentatie. De meeste grootschali-
ge woonwijken bestaan uit een lappendeken van kleinere verkavelingen. De woonwijk 
wordt dan gevormd door een cluster van deelverkavelingen. 

• De woonwijken sluiten over het algemeen goed aan bij de bestaande kernen of voorzienin-
genconcentraties. Ze zijn vaak goed ontsloten, zowel voor autoverkeer als met het open-
baar vervoer. 

• Binnen de woonwijken komen vaak ook andere woningtypes voor, naast de (hoofdzakelijk) 
open bebouwing. Het gaat zowel om halfopen als om aaneengesloten bebouwing. Het kan 
gaan om verschillende woningtypes die verspreid voorkomen in de woonwijk of om aparte 
clusters van deelverkavelingen met een specifiek woningtype. 

• Tenslotte zijn in of in de onmiddellijke nabijheid van de klassieke woonwijken vaak lokale 
voorzieningen (op het niveau van de buurt) aanwezig. 

 
 
 
5.2.6 dynamische ontwikkeling 

De klassieke woonwijken in Vlaanderen ondergaan een ononderbroken evolutie in tijd en ruimte. 
De aanleg en de invulling van de woonwijken is een continu proces, dat nog steeds aan de gang is. 
Deze evolutie vertoont een dubbel karakter: enerzijds gaat het om uitbreidingen van de bestaande 
woonwijken met nieuwe deelverkavelingen, anderzijds gaat het om een verdere invulling en ver-
dichting van de bestaande woonwijken. De historiek van de afzonderlijke woonwijken kan heel 

verschillend zijn wat fasering betreft en vertoont soms een afwisseling van periodes met een hoge 
of een lage verkavel- en bouwactiviteit. 
 
De woonwijken vertonen hierdoor een specifiek ‘onaf’ karakter. Dit specifieke karakter van de 
Vlaamse woonwijken vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de ruimtelijke mogelijkheden en 
voor het ruimtelijke beleid. Grootschalige, drastische ingrepen zijn hier waarschijnlijk niet wense-
lijk, maar wel ingrepen die leiden tot een geleidelijke, gediversifieerde herstructurering. 
 
De woningen en de bouwgronden van de klassieke woonwijken blijven trouwens heel goed in de 
markt liggen. Wanneer woningen op de markt komen, worden ze vaak gekocht door het huishou-
denstype waar ze voor gebouwd zijn, nl. gezinnen met kinderen. Uitzonderingen hierop vormen 
bepaalde woningtypes, die moeilijker verkopen (bv. prefabvilla’s, bel étage-woningen, houtskelet-
bouwwoningen) en woningen gelegen in duurdere regio’s. Deze laatste worden eerder gekocht 
door oudere, meer welstellende personen, soms afkomstig uit het buitenland. 
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5.3 potenties en recente evoluties 

5.3.1 omgaan met het bestaande aanbod 

Uit het onderzoek blijkt dat de klassieke woonwijken zeker mogelijkheden bieden om een bijko-
mend woningaanbod op te nemen. Dit heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van onbe-
bouwde percelen en onbebouwde gebieden in de woonwijken en met de lage bebouwingsdichtheid. 
In de geselecteerde 360 klassieke woonwijken van de basiskaart zijn nog ca. 30.000 onbebouwde 
percelen aanwezig. Er is voldoende ruimte om bijkomende woningen te voorzien en om nieuwe 
woonconcepten toe te passen. Een verdere invulling van de woonwijken kan gebeuren op verschil-
lende niveaus: op het niveau van de wijk, op het niveau van een deel van de wijk of op het niveau 
van het perceel. 
 
De invulling van het aanbod aan onbebouwde percelen en de verdichting van bestaande structuren 
worden trouwens ondersteund door een economische wetmatigheid. Het is, zeker in regio’s met 
hoge grondprijzen, rendabel om woningen op te splitsen of af te breken en te vervangen door pro-
jecten met hoge dichtheden (villa-appartementen). 
 
De mogelijke invulling van onbebouwde percelen wordt eveneens beïnvloed door de druk op de 
woningmarkt. Uit de analyse van de markt is gebleken dat die druk in Vlaanderen niet overal even 
groot is. De invloed van Brussel als belangrijk tewerkstellingscentrum weegt hierin sterk door: wo-
ningen en bouwgronden in de corridors van (autosnel)wegen en spoorwegen richting Brussel wor-
den sneller ingenomen. Daarnaast zijn er ook enkele regionale en lokale verschillen aanwezig. 
 
Een andere factor die de invulling van onbebouwde percelen kan beïnvloeden is de afbakening van 
de stedelijke gebieden. Binnen de stedelijke gebieden wordt, in algemene termen, een beleid ge-
voerd van concentratie en verdichting. Ongeveer 40% van de onbebouwde percelen in de woonwij-
ken (12.005 om precies te zijn) bevindt zich eveneens in een stedelijk gebied. De overige 60% (of 
17.709 onbebouwde percelen) ligt dan in het buitengebied. 
 
 
 
5.3.2 implementatie van nieuwe woonconcepten 

In de klassieke woonwijken raakt een deel van de woningvoorraad stilaan aan vernieuwing of aan 
vervanging toe. Dit houdt in dat veranderingen aan bestaande woningen of nieuwbouw kunnen lei-
den tot de introductie van nieuwe woonconcepten en woningtypes. 
 
De geobserveerde recente ontwikkelingen in de klassieke woonwijken schakelen zich in in het lo-
pende ontwikkelingsproces van de woonwijken. Ze vertonen evenwel geen eenduidig karakter. Het 
gaat zowel om een verderzetting van het vroegere verkavelingspatroon als om nieuwe ontwikkelin-
gen die inspelen op gewijzigde woonbehoeften en –wensen. Op enkele plaatsen vertonen deze 
nieuwe ontwikkelingen afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerp- of verkavelings-
plannen. Het gaat meestal om afzonderlijke projecten op perceelsniveau, die niet (volledig) in over-
eenstemming zijn met de bestaande stedenbouwkundige voorschriften. In sommige gevallen zijn 
deze voorschriften verouderd en zijn de afwijkingen logisch (bv. het plaatsen van een veranda aan 
een woning); in andere gevallen gaat het om manifeste pogingen om de voorschriften te omzeilen 
of te laten aanpassen (bv. meergezinswoningen in een verkaveling met eengezinswoningen). Niet-
temin verraadt deze evolutie waarschijnlijk een behoefte tot aangepaste woonvormen, die zich niet 

laten dwingen in het keurslijf van de ‘verkavelingen’. Verdere onderbouwing uit de praktijk kan 
deze hypothese bevestigen en concretiseren. 
 
De vastgestelde nieuwe ontwikkelingen in de klassieke woonwijken hebben slechts gedeeltelijk te 
maken met de vergrijzing van de bevolking ervan. Ze zijn eveneens gekoppeld aan andere fenome-
nen, zoals het functioneren van de regionale woningmarkt, de ligging van de woonwijk, de verka-
velingsvorm, het beleid, enz. Zo is het mogelijk dat in een woonwijk de oudere bevolking vertrekt 
naar een kleinere woning dichtbij het voorzieningenapparaat in een stad of een kern, terwijl de vrij-
gekomen woningen in de woonwijk ingenomen worden door jonge gezinnen die de stad verlaten. 
Ook deze vaststellingen zijn hypotheses binnen de beperking van het onderzoeksmateriaal en vra-
gen een verdere bekrachtiging op het niveau Vlaanderen. 
 
 
 
5.3.3 versterking van de ruimtelijke kwaliteit 

De blijvende aantrekkingskracht van de klassieke woonwijken wijst op de aanwezigheid van enkele 
ruimtelijke kwaliteiten, die met de nodige omzichtigheid moeten behandeld worden. Zowel uit het 
onderzoek op Vlaams niveau als uit de uitwerking van de illustrerende cases is gebleken dat vele 
woonwijken goed gelegen zijn: ze zijn bereikbaar via verschillende vervoerswijzen, ze sluiten aan 
bij het bestaande voorzieningenapparaat en ze bevinden zich in de nabijheid van waardevolle land-
schappen. Uit de analyse van de cases kon ook afgeleid worden dat er bepaalde kwaliteiten aanwe-
zig zijn op het niveau van de woonwijk zelf: de aanwezigheid van groen, de rust van de buurt of 
bepaalde waardevolle structuren. 
 
De afzonderlijke recente ontwikkelingen van nieuwbouw en vernieuwbouw gebeuren vaak op een 
kleine schaal, maar de frequentie ervan kan leiden tot samenhangende evoluties binnen de woon-
wijken. Hierdoor ontstaat een bijna onmerkbare, maar sluipende transformatie binnen de bestaande 
structuur van de woonwijken, die op termijn het karakter ervan toch grondig kunnen wijzigen. Het 
lijkt erop dat dit proces in enkele gevallen opgestart is, zonder dat er momenteel – op basis van dit 
verkennende onderzoek – duidelijkheid bestaat over de uitkomst ervan. Een substantiële vraag gaat 
uit naar de bouw van appartementen, waarvan de inplanting momenteel nogal willekeurig tot stand 
komt. 
 
 
 
5.3.4 reacties op de recente ontwikkelingen 

De recente ontwikkelingen in de klassieke woonwijken zorgen voor verschillende reacties bij de 
bewoners, bij de marktpartijen en bij het lokale beleid. 

• De bewoners nemen vaak een negatieve of defensieve houding aan ten opzichte van de 
nieuwe evoluties, die op het eerste zicht vreemd zijn aan de woonwijk. Enerzijds heeft dit 
te maken met de onoverzichtelijkheid van de sluipende transformaties in een woonwijk, die 
niet overeenkomt met de orde en de zekerheid die ze zoeken in een verkaveling. Ander-
zijds zijn de nieuwe woonconcepten relatief ongekend, waardoor de toepassing ervan enige 
weerstand oproept. Het gebeurt dat bewoners op het eigen perceel ontwikkelingen wensen, 
die ze afkeuren bij andere percelen. Opvallend is ook het ongenoegen over de perceelsge-
wijze inplanting van appartementen. De uitwerking van voorbeelden (van goede praktijk) 
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en het verzorgen van gericht (naar doelgroepen) sensibiliseren kan deze informatie’kloof’ 
dichten. 

• Vanuit de marktpartijen komen tegenstrijdige reacties. Soms sturen de marktpartijen zelf 
de veranderingsprocessen in de woonwijken aan. In andere gevallen houdt de onzekerheid 
van de ontwikkelingen een bedreiging in voor de toekomstige investeringswaarde, waar-
door ze niet gunstig beoordeeld worden. 

• De lokale overheden vertonen weinig initiatief om in te spelen op deze nieuwe ontwikke-
lingen. Ze zijn vaak geneigd om nieuwe ontwikkelingen toe te laten en om bestaande ste-
denbouwkundige voorschriften aan te passen of op een flexibele manier toe te passen. In de 
plaats van de vroegere voorschriften komen dan meer globale voorschriften of principes, 
die echter niet in staat zijn om de ruimtelijke ontwikkelingen voldoende te sturen. De toe-
passing hiervan gebeurt vaak ad hoc, omdat het beleid niet beschikt over een aangepaste 
visie of strategie op wijkniveau. Ook de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen bieden 
hierin weinig houvast. Sommige lokale overheden houden daarentegen strikt vast aan de 
bestaande verkavelingsvoorschriften, waardoor nieuwe ontwikkelingen in de woonwijken 
niet mogelijk zijn en elders in de gemeente moeten opgevangen worden. Ondersteuning in 
kennisontwikkeling en kennisdeling kan hierbij helpen. 

 
De vaak tegenstrijdige reacties op de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen in de klassieke 
woonwijken hebben grosso modo te maken met de noodzaak tot vernieuwing enerzijds (om welke 
reden dan ook) en de wens tot behoud van de bestaande kwaliteiten van een woonbuurt met een 
relatief lage dichtheid anderzijds. 
 

5.4 een gerichte sturing van de ruimtelijke ontwikkelingen in de 
klassieke woonwijken 

5.4.1 beleidsmatig maatwerk 

Vanuit de voorgaande analyse vormen de klassieke woonwijken volgens ons een belangrijke uitda-
ging voor het ruimtelijke beleid: ze nemen een substantieel aandeel in van het totale woongebied in 
Vlaanderen, ze beschikken over vele potenties tot transformaties en ze bezitten een sterke aantrek-
kingskracht voor het wonen. Concreet bestaat de uitdaging erin om de ruimtelijke ontwikkelingen 
te sturen, zodat de woonwijken nieuwe ontwikkelingen in zich kunnen opnemen met het behoud en 
zelfs de versterking van de specifieke kwalitatieve kenmerken ervan. Het is noodzakelijk om de 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het niveau van de wijk te herdenken en in functie hiervan 
planningsprocessen op te starten, die moeten leiden tot een visievorming en de bepaling van doel-
stellingen voor de woonwijken. Het lijkt niet wenselijk om de woonwijken strikt te behouden als 
een reservaat en af te schermen van nieuwe ontwikkelingen. Noch kan het de bedoeling zijn om 
diverse ruimtelijke ontwikkelingen toe te laten, die het karakter van de woonwijk teniet doen. Een 
kwalitatieve ontwikkeling van de woonwijken vereist een beleidsmatig maatwerk, dat kan inspelen 
op een algemene behoefte om de klassieke woonwijken verder te laten evolueren als aantrekkelijke 
woonomgevingen en tegelijkertijd kan rekening houden met de specifieke kenmerken van de 
woonwijken en hun lokale context. 
 
In functie van deze uitdaging stellen wij voor om een strategie te ontwikkelen voor deze woonwij-
ken, die in staat is om dit beleidsmatige maatwerk te realiseren. Deze strategie komt tot stand door 
een wisselwerking tussen een generiek en een gebiedsgericht beleid en is gebaseerd op drie essenti-
ele elementen: 

• een gebiedsgerichte benadering; 
• een procesmatige aanpak; 
• een versterking van het draagvlak. 

 
 
 
5.4.2 gebiedsgerichte benadering 

Gelet op het specifieke karakter van de klassieke woonwijken lijkt het ons belangrijk om een ruim-
telijk beleid uit te werken op het niveau van de wijk. De bedoeling hiervan is om een ruimtelijke 
visie te ontwikkelen op wijkniveau, die flexibel inzetbaar is en inspeelt op de specifieke kenmerken 
van de wijk. Dit moet toelaten om de afzonderlijke kleinschalige ontwikkelingen met elkaar in ver-
band te brengen en op te nemen in een globale visie op wijkniveau. De uitwerking van deze wijkvi-
sie kan gebeuren onder verschillende vormen: een structuurschets, een masterplan, een stadsont-
werp, een wijkontwikkelingsplan, enz. 
 
Een visie op de verdere ontwikkeling van een woonwijk kan betrekking hebben op verschillende 
aspecten: ruimtelijke ontwikkelingen, sociaal-demografische kenmerken, het openbare domein en 
de groenstructuur, het voorzieningenniveau, enz. Meer zelfs, het is volgens ons belangrijk dat de 
uitwerking van een visie voor een woonwijk rekening houdt met verschillende invalshoeken. Gelet 
op een gewenste meer integrerende benadering zullen samenhangende aspecten dan doorvertaald 
worden in een specifiek sectorbeleid (welzijn, cultuur, sociale huisvesting, openbaar groen, …). 
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Een essentieel onderdeel van de visievorming voor een woonwijk vormt het ontwerpend onder-
zoek. Een ontwerphouding is belangrijk voor verschillende redenen. 

• Het is noodzakelijk om nieuwe mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkeling te detecteren en 
te tonen, die in staat zijn om de tweespalt te overstijgen tussen een noodzakelijke of ge-
wenste vernieuwing enerzijds en het vasthouden aan de bestaande situatie anderzijds. 

• De aanwezige ruimtelijke kwaliteiten van een woonwijk moeten onderzocht en benoemd 
worden, zodat ze als basis of als randvoorwaarde kunnen fungeren voor nieuwe ontwikke-
lingen. Op dit vlak kan de relatie gelegd worden met de types van woonwijken die onder-
scheiden werden bij de ruimtelijke analyse op Vlaams niveau. Het type van woonwijk geeft 
een indicatie van de elementen die een belangrijke rol zullen spelen voor een toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen moeten de ruimtelijke kwaliteiten van de 
woonwijken kunnen versterken. 

 
De uitwerking van een gebiedsgerichte benadering voor de klassieke woonwijken is in de eerste 
plaats een taak van het gemeentelijke niveau. Het lokale beleid neemt het initiatief om een visie uit 
te werken voor een bepaalde woonwijk en om hiervoor een planningsproces op te starten. 
 
 
 
5.4.3 procesmatige aanpak 

De uitwerking van een visie voor een woonwijk vereist volgens ons een procesmatige aanpak, die 
in staat is om stapsgewijze te komen tot gedragen doelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van een woonwijk. Het planningsproces doorloopt de verschillende stappen van visievorming, stra-
tegische uitwerking en vertaling naar acties. Daarbij zal moeten gezocht worden naar strategieën en 
naar concrete acties en middelen om een voorop te stellen visie te realiseren. 
 
Bij het planningsproces voor een woonwijk zouden de verschillende belanghebbenden moeten be-
trokken worden. Het gaat onder meer over het lokale bestuur zelf, de bewoners, de marktpartijen en 
de deskundigen. Elk van deze heeft een bepaalde rol te vervullen in het proces. De uiteindelijke 
visie zal door de verschillende partijen moeten gerealiseerd worden op het terrein. In dit opzicht 
kan voordeel gehaald worden uit de talrijke ervaringen met andere soorten van wijken in Vlaande-
ren (o.m. de stedelijke buurten). De wijkaanpak op zich is immers niet nieuw, maar wel het studie-
object en, daarmee samenhangend, de beleidselementen. Voor de klassieke woonwijken is het dui-
delijk dat de eigenaars-bewoners een belangrijke schakel zullen vormen in het planningsproces. 
 
Het resultaat van het planningsproces kan verschillende vormen aannemen. De essentiële elemen-
ten hieruit kunnen dan opgenomen worden in het bestaande, juridische instrumentarium. Het meest 
voor de hand liggende instrument op vlak van ruimtelijke ordening is het ruimtelijk uitvoerings-
plan. In deze situatie kan het instrument van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn waarde bewijzen en 
effectief ingezet worden als een strategisch en flexibel planningsinstrument, waarvoor het trouwens 
dient. 
De visie kan ook zijn weerslag krijgen in verkavelingsvoorschriften. De stedenbouwkundige voor-
schriften van de huidige, geldende verkavelingen leggen vaak een rem op nieuwe ontwikkelingen. 
Met een vooropgesteld ruimtelijk kader kunnen ze, mits een goede omschrijving van essentiële 
elementen, een instrument worden bij de realisatie van de vernieuwing van de woonwijken. 
Ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan een nuttig instrument zijn in een wijkaanpak. Uit 
de onderzochte illustrerende cases bleek dit slechts in heel beperkte mate gebruikt te worden, en 
dan nog quasi enkel kwantitatief (aan te snijden zone voor woningbouw met indicatie van aantal 

woningen). Het ruimtelijk structuurplan kan de basis leggen voor een gerichte aanpak van de klas-
sieke woonwijken. 
 
 
 
5.4.4 versterking van het draagvlak 

De uitwerking van een beleid op wijkniveau voor de klassieke woonwijken moet kunnen rekenen 
op een draagvlak, zeker gezien de vaak tegenstrijdige reacties op nieuwe ontwikkelingen die we 
opgevangen hebben tijdens het onderzoek. Wij menen dat zowel het lokale bestuur als de Vlaamse 
overheid een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van een draagvlak. Het lokale beleid kan ver-
nieuwingsprojecten op wijkniveau ontwikkelen in samenspraak met bewoners en andere betrokken 
partijen; de taak van de Vlaamse overheid ligt vooral in het stimuleren en het ondersteunen van 
planningsinitiatieven op wijkniveau. Het Vlaams niveau kan het beleidskader en de instrumenten 
aanreiken voor nieuwe ontwikkelingen in de klassieke woonwijken. Dit stimuleringsbeleid zou 
kunnen opgebouwd worden uit drie aspecten: begeleiding, (mede)financiering en voorbeeldinitia-
tieven. 
 
De begeleiding van de Vlaamse overheid bestaat uit het ontwikkelen, ontsluiten en delen van ken-
nis ivm. de aanpak van woonwijken. Mogelijke initiatieven op dat vlak zijn de opmaak van een 
handleiding voor wijkstrategieën, de ontwikkeling van woningtypes en ruimtelijke concepten als 
aanvulling op de vrijstaande woning en het adviseren van lopende planningsinitiatieven. 

• Een handleiding voor de aanpak van een woonwijk beschrijft hoe een planningsproces 
hiervoor kan verlopen en welke aandachtspunten hierin moeten opgenomen worden. De 
handleiding omvat een verduidelijking over de verschillende stappen van zo’n plannings-
proces, de noodzakelijke elementen van visievorming, doelstellingen en mogelijke actie-
punten, de partijen die moeten betrokken worden en de formele uitwerking van de docu-
menten. Hierin kunnen tevens voorbeelden opgenomen worden van bestaande initiatieven 
of projecten. 
Als aanzet hiertoe zouden de resultaten van deze studie op een of andere manier openbaar 
kunnen gebracht worden, bv. onder de vorm van een publicatie. 

• De ontwikkeling van ruimtelijke concepten voor nieuwe woningtypes biedt een overzicht 
van de toepassingsmogelijkheden van verschillende woningtypes. De specifieke kenmer-
ken van verschillende woningtypes en verkavelingsvormen worden hierin opgenomen, 
eventuele bestaande toepassingen ervan en voorbeelden van toepassingen in Vlaanderen 
(hetzij reëel, hetzij fictief). Het vormt een beeldend document, dat inzichten biedt in de 
mogelijkheden en beperkingen van diverse woningtypes en het denkkader op het vlak van 
wonen in Vlaanderen kan verruimen. 

 
De (mede)financiering van lokale planningsinitiatieven voor woonwijken kan een hefboom vormen 
om initiatieven tot planningsprocessen op te starten op lokaal niveau. De toekenning van financiële 
middelen gebeurt volgens vooraf bepaalde criteria, die onder meer te maken hebben met de vol-
gende aspecten: 

• omschrijving van het initiatief met betrekking tot (her)gebruik van de bestaande woning-
voorraad in een klassieke woonwijk; 

• relatie met het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau; 
• voorstel van aanpak (stappenplan, te betrekken partners, timing); 
• voorstel te behandelen thema’s. 
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De Vlaamse overheid kan een of meerdere voorbeeldprojecten opstarten om het (her)gebruik van 
de bestaande woningvoorraad in klassieke woonwijken te realiseren. Dit gebeurt in samenspraak 
met het lokale bestuur, waar de woonwijk gelegen is. Het volledige planningsproces wordt opge-
bouwd en opgevolgd door de Vlaamse overheid en het lokale bestuur. Een mogelijkheid hiervoor is 
dat de hier voorgestelde illustrerende cases verder uitgewerkt worden. Het is de taak van de Vlaam-
se overheid om te sensibiliseren rond deze problematiek. Van belang hierbij is om de lokale over-
heden aan te zetten om niet louter in ‘instrumenten’ te denken als oplossingsmogelijkheden, maar 
vooral in beleidsstrategieën. 
 
 

5.5 beperkingen van het verkennende onderzoek 

Dit verkennende onderzoek heeft op relatief korte termijn enkele gegevens over de klassieke woon-
wijken in Vlaanderen uit de jaren 1960-1980 verzameld, om een inzicht te bieden in de omvang en 
het functioneren ervan en op basis hiervan een aantal voorstellen en mogelijkheden voor het ruim-
telijke beleid te formuleren. Het exploratieve karakter van het onderzoek houdt echter beperkingen 
in. Niet alle aspecten van de klassieke woonwijken werden (systematisch) onderzocht en bepaalde 
vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Hieronder geven we een overzicht van mogelijke onder-
zoeksthema’s en -vragen die, in het kader van het (her)gebruik van de woningvoorraad, relevant 
kunnen zijn om het partiële beeld op de klassieke woonwijken van dit verkennende onderzoek aan 
te vullen. 
 
In eerste instantie is het zo dat de afbakening van het onderzoeksobject in deze studie berustte op 
enkele hypotheses. Bij de selectie en de afbakening van de klassieke woonwijken voor de basis-
kaart werd opgemerkt dat de basiskaart geen volledig overzicht geeft van de woonwijken. Zo zijn 
er bepaalde deelgebieden in Vlaanderen waar er geen grootschalige woonwijken voorkomen, maar 
die wel een sterke suburbanisatie gekend hebben in de periode 1960-1980. Ook zijn er andere soor-
ten van woonwijken die niet opgenomen zijn in de basiskaart, zoals de kleinere verkavelingen en 
dichtbebouwde, stedelijke woonwijken. Het zou zinvol zijn om de grenzen van de hier voorgestel-
de afbakening van de woonwijken te verkennen, zodat het ruimtelijk kan inspelen op de reële no-
den. Onderzoeksthema’s die hiervoor in aanmerking komen zijn: 

• de ruimtelijke mogelijkheden en de uitdagingen voor de dichte, stedelijke woonwijken, die 
niet opgenomen zijn in de basiskaart van de klassieke woonwijken; 

• de ruimtelijke mogelijkheden en de uitdagingen voor de kleinere verkavelingen, die niet 
opgenomen zijn in de basiskaart van de klassieke woonwijken; 

• de wenselijkheid van een regionale aanpak van het (her)gebruik van de bestaande woning-
voorraad, ook buiten de klassieke woonwijken (bv. in woonlinten of in gebieden met ver-
spreide bebouwing). 

 
Tijdens het verkennende onderzoek zijn we op enkele aspecten gestoten, die invloed uitoefenen op 
het functioneren van de klassieke woonwijken, en die we niet of nauwelijks in beschouwing geno-
men hebben bij het formuleren van voorstellen. Voor andere aspecten werden dan weer hypotheses 
vooropgesteld, die in een latere fase moeten geverifieerd worden. Bepaalde aspecten verdienen 
meer aandacht, zodat de uitwerking van een ruimtelijk beleid voor de klassieke woonwijken bijko-
mend onderbouwd kan worden: 

• een verfijning van de onderscheiden types van klassieke woonwijken op basis van objec-
tieve gegevens en vooropgestelde criteria (bv. via GIS-analyse); 

• het ruimtelijk voorkomen, de eigendomsstructuur en de inzetbaarheid van onbebouwde 
percelen in een of meerdere klassieke woonwijken; 

• de factoren die de woonlocatiekeuze bepalen bij personen die verhuizen naar een klassieke 
woonwijk of die vertrekken uit een klassieke woonwijk; 

• de invloed van tweede verblijven op de woningmarkt van woonwijken. 
 
Vanuit het verkennende onderzoek hebben we afgeleid dat er nieuwe ontwikkelingen aan de gang 
zijn in de klassieke woonwijken, die inspelen op gewijzigde woonbehoeften en –wensen. Daarnaast 
bleek ook dat er vaak tegenstrijdige reacties waren ten aanzien van deze nieuwe ontwikkelingen in 
de klassieke woonwijken. Het kan zinvol zijn om een meer volledig zicht te verwerven op de facto-
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ren die de ontwikkelingsmogelijkheden in de klassieke woonwijken bepalen. Hiervoor kunnen de 
volgende elementen onderzocht worden: 

• de gerealiseerde of aangevraagde aanpassingen van bestaande woningen in klassieke 
woonwijken; 

• een onderzoek naar de prijsevolutie op langere termijn in woonwijken; 
• een onderzoek naar de bezwaren die geformuleerd worden tijdens openbare onderzoeken 

naar aanleiding van verdichtings- of herontwikkelingsprojecten. 
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6 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

• Deze studie sluit aan bij het onderzoek ‘Huisvesting’ van de Federale Dienst voor Weten-
schapsbeleid (Programma Atlas). Voor de uitwerking van de studie zijn data van de socio-
economische enquête van 2001 ter beschikking gesteld door de Federale Dienst Economie – 
Statistiek. Het gaat meer bepaald over gegevens die gebruikt werden voor de sociaal-
demografische analyse van de klassieke woonwijken. 

 
• Het Departement RWO – Ruimtelijke Planning van de Vlaamse overheid heeft voor de uitvoe-

ring van het onderzoek gegevens ter beschikking gesteld op het niveau Vlaanderen, o.m.: 
o de digitale kadasterkaarten van Vlaanderen in vector-formaat; 
o de (voorlopige) afbakening van alle stedelijke gebieden in Vlaanderen; 
o de contouren van de geldende bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen in Vlaanderen; 
o de inventaris van de onbebouwde percelen voor de 360 geselecteerde woonwijken van 

de basiskaart; 
o de ruimtelijke structuurplannen (of de voorlopige versies ervan) van de gemeenten 

waar de illustrerende cases gelegen zijn; 
 
• De gemeenten, waar de illustrerende cases gelegen zijn, hebben ons gegevens bezorgd over de 

geldende plannen van aanleg en verkavelingen (Gent, Tervuren, Wevelgem, Maasmechelen, 
Keerbergen en Essen). 

 
• Bij de opmaak van de figuren werd gebruikt gemaakt van basiskaartmateriaal van verschillende 

bronnen: 
o NGI: 

 topografische kaarten 1/10.000; 
 historische kaarten; 

o OC-GIS Vlaanderen: 
 boskartering; 
 landschapsatlas; 
 natuurlijke, mogelijke en recente overstromingsgebieden; 

o Teleatlas: 
 bebouwde kommen van Vlaanderen (1999); 
 lijninfrastructuren in Vlaanderen; 

o De Lijn: 
 situering en frequentie van de openbaar-vervoerslijnen in Vlaanderen. 

 
• Bij de uitwerking van de studie werden de relevante planningsdocumenten geraadpleegd, zoals 

het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, de provinciale ruimtelijke structuurplannen en het ge-
westplan. 

 
 
 


