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HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN CONTEXT 

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio. De bevolking zal er de komende decennia verder toenemen. 

Elke inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te ontspannen en om zich te 

verplaatsen. Hiervoor wordt ruimte bebouwd of verhard. Met een aandeel bebouwde oppervlakte 

van meer dan 25% behoort Vlaanderen bij de absolute koplopers in Europa. Voor Europa in zijn 

geheel geldt een verharding van 2,95% en in landen zoals Spanje is er sprake van minder dan 2% 

(cijfers ‘Artificial Surfaces’, Europees Milieuagentschap). 

Vandaag wordt er dagelijks zo’n 6ha ruimte ingenomen door functies die minstens een 

gedeeltelijke verharding teweegbrengen. Dit cijfer, gebaseerd op de bodembezetting volgens het 

kadaster, is al een halvering van de toename van het ruimtebeslag in de periode 1990 – 1995 (zie 

HOOFDSTUK 2). Vanaf 2002 blijkt een vertraging van deze afnemende trend op te treden, maar het 

ruimtebeslag per kop van de bevolking neemt nog steeds toe, ofschoon ook hierin een licht 

dalende trend te merken is. 

Extrapolaties op basis van gegevens uit het verleden zijn niet zonder gevaar aangezien ze zeer 

gevoelig zijn aan de precieze set van de data waarop ze worden berekend. De resultaten ervan 

lopen sterk uiteen en kunnen wijzen op een toename van het ruimtebeslag zowel als een afname 

tot zelfs een volledige ruimteneutrale ontwikkeling in de toekomst. Het is bijgevolg aangewezen 

om af te stappen van een louter statistische aanpak en te kiezen voor een meer causale 

benadering. VITO is daarom gevraagd in deze kortlopende studie de verklarende factoren voor de 

evolutie van het ruimtebeslag tijdens de periode 1990-2010 aan het licht te brengen en te 

onderzoeken op een kwantitatieve en kwalitatieve manier. 

In dit rapport wordt in de eerste plaats de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen in de 

periode 1985-2013 geanalyseerd en besproken. Bovendien worden de cijfers vergeleken met de 

evolutie van het ruimtebeslag in diezelfde periode in Wallonië en het Brussels-Hoofdstedelijk 

Gewest (HOOFDSTUK 2). In HOOFDSTUK 3 wordt een oplijsting gemaakt van mogelijke verklarende 

factoren voor de geobserveerde evolutie van het ruimtebeslag. Deze lijst werd vastgesteld in 

overleg met de opdrachtgever. De statistische verbanden tussen de evolutie van het ruimtebeslag 

en de opgelijste verklarende factoren wordt besproken in HOOFDSTUK 4. Tot slot volgt er nog een 

beperkt kwalitatief luik voor die factoren waarvoor géén directe data gevonden zijn (HOOFDSTUK 

5). 
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HOOFDSTUK 2. EVOLUTIE VAN HET RUIMTEBESLAG IN VLAANDEREN 

Het concept ‘ruimtebeslag’ komt uit het Groenboek Beleidsplan Ruimte en duidt op dat deel van de 

ruimte waarin de biofysische functie niet langer de belangrijkste is. Het gaat, met andere woorden, 

om de ruimte ingenomen door wonen, werken, recreëren en mobiliteit. Afhankelijk van de 

gebruikte databronnen en de gehanteerde definitie worden voor Vlaanderen verschillende 

oppervlaktes van het ruimtebeslag gerapporteerd. Tabel 2-1 geeft het overzicht van de gangbare 

cijfers in verband met het ruimtebeslag in Vlaanderen. De definitie van het ruimtebeslag volgens 

het RuimteModel Vlaanderen en zijn specifieke toepassing voor het departement Ruimte 

Vlaanderen geeft de grootste oppervlakte aan ruimtebeslag (32,1% voor het basisjaar 2013). Deze 

oppervlakte is gebaseerd op een cartografische analyse waarbij ruimtegebruiken zoals 

infrastructuur, parken, recreatiegebied, en de bebouwde delen van militaire gebieden tot het 

ruimtebeslag worden gerekend. Deze kaart is echter slechts beschikbaar voor het basisjaar 2013. 

De gegevens kunnen dus niet gebruikt worden voor een analyse van de evolutie in de tijd. Ook het 

Europees Milieuagentschap baseert zijn cijfers op basis van een cartografische analyse. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de CORINE land cover dataset. Alle ‘Artificial Surfaces’ uit de CORINE 

land cover map worden hierbij bij het ruimtebeslag gerekend. Deze kaart resulteert in een kleinere 

oppervlakte aan ruimtebeslag (26,89%) dan het RuimteModel Vlaanderen omwille van de grove 

resolutie waarop de kartering gebeurt. Gebieden worden pas gekarteerd indien ze een minimum 

areaal van 25ha innemen. De typische lintbebouwing in Vlaanderen is daarom niet zichtbaar in 

grote delen van de CORINE land cover kaart. De definitie van het ruimtebeslag die wordt 

gehanteerd door de FOD Economie is gebaseerd op de definitie gebruikt door de OESO en Eurostat 

(voor een opsomming van de categorieën zie Tabel 2-1). De berekende oppervlaktes zijn gebaseerd 

op kadastergegevens (26,59% in 2011). In de cijfers op basis van de bebouwde percelen uit het 

Kadasterregister, tot slot, worden onder andere gekadastreerde wegen en niet-gekadastreerde 

percelen niet tot het ruimtebeslag gerekend. Op basis van deze cijfers wordt dus het kleinste cijfer 

gemeten (18,69%). 

In deze opdracht wordt het ruimtebeslag in Vlaanderen benaderd aan de hand van deze laatste 

definitie (Totaal bebouwde percelen, volgens het Kadasterregister). Op basis van deze databank is 

namelijk de langst lopende volledige tijdsreeks beschikbaar (jaarlijkse gegevens voor periode 1982-

2013). De statistische analyse die in deze opdracht wordt uitgevoerd zijn dus enkel geldig voor de 

gestelde aannames.  

Figuur 2-1 toont de evolutie van de toename van het ruimtebeslag in Vlaanderen in de periode 

1985-2013. Volgens de gehanteerde definitie bedroeg het totale ruimtebeslag in Vlaanderen in 

1985 156896 ha, of zo’n 11,6% van het totale grondgebied. In 2013 was dit geëvolueerd tot 252594 

ha, of 18,7%.   

In de periode 1985-2013 is het totale ruimtebeslag dus toegenomen met zo’n 95000ha, of een 

gemiddelde groeisnelheid van zo’n 9 ha/dag. Deze toename verliep echter niet evenredig gespreid 

in de tijd.  
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Tabel 2-1 Ruimtebeslag in Vlaanderen, volgens verschillende databronnen 

Bron 
Ruimtebeslag 

in ha (in %) 
Definitie 

Referentiej

aar 

RuimteModel 

Vlaanderen 

436384 ha 

(32,1%) 

Nulmeting Ruimtebeslag voor Ruimte 

Vlaanderen 
2013 

FOD Economie 
359344 ha 

(26,59%) 

Bebouwde gronden en aanverwante terreinen 

(i.e. Woongebied; Steengroeve, putten, mijnen 

enz.; Andere nijverheidsgebouwen en –

terreinen; Handelsgebouwen en -–terreinen; 

Openbare gebouwen en terreinen behalve 

vervoer-, telecommunicatie-, en technische 

voorzieningen; Terreinen voor gemengd 

gebruik; Terreinen voor vervoer en 

telecommunicatie; Terreinen voor technische 

voorzieningen; Recreatiegebied en andere open 

ruimte) 

2011 

Europees 

Milieuagentschap 

365362 ha 

(26,89%) 

Artificial Surfaces, op basis van CORINE Land 

cover 
2006 

Kadasterregister 
252594 ha 

(18,69%) 

Bodembezetting op basis van het 

Kadasterregister: Totaal bebouwde percelen 

(i.e. appartementen; building; huis, hoeve; 

bijgebouwen met inbegrip van serres; ambacht- 

en industriegebouwen; opslagruimten; banken, 

kantoren; gebouwen met handelsbestemming; 

openbare gebouwen; nutsvoorzieningen; 

sociale en ziekenzorg; onderwijs, onderzoek en 

cultuur; eredienst; recreatie, sport; andere) 

2013 

 

In de periode 1985-1996 nam de totale bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met zo’n 50000 

ha, aan een relatief stabiele groeisnelheid van zo’n 12 ha/dag. In 1997 is er echter een trendbreuk 

te zien in de evolutie: na de relatief stabiele periode 1985-1997, neemt de toename van het 

ruimtebeslag af van ongeveer 12ha/dag in 1996 tot zo’n 6ha/dag in 2002. Na 2002 treedt er 

opnieuw een stabilisatie van de groeisnelheid op, die zich momenteel nog steeds doorzet.  

De geobserveerde afname van de groeisnelheid van het ruimtebeslag is geenszins te wijten aan 

een toename van de dichtheid of het ruimtelijk rendement van het woongebied. Indien het aantal 

inwoners per hectare bebouwde oppervlakte wordt berekend, is er nog steeds een duidelijke 

afname van de dichtheid te zien. Er wonen, met andere woorden, steeds minder mensen per 

bebouwde hectare en er treedt dus nog steeds een verdunning van de bevolking op, alhoewel ook 

hierin een afnemende trend te vinden is (Figuur 2-2). 
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Figuur 2-1 Evolutie van de dagelijkse toename van het ruimtebeslag in Vlaanderen 

 
Figuur 2-2 Dichtheid van de bebouwde ruimte: aantal inwoners per ha bebouwde oppervlakte 

Er zijn dus twee duidelijke breekpunten te zien in de toename van het ruimtebeslag: in 1997 start 

er een periode waarin de toename van het ruimtebeslag afneemt; in 2002 stabiliseert de toename 

van het ruimtebeslag zich opnieuw. Beide breekpunten zijn vastgesteld aan de hand van een 

‘segmented regression’ methode en zijn statistisch significant (op een betrouwbaarheidsinterval 
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van 0,05 volgens de Chow-test). Er kunnen, met andere woorden, 3 verschillende lineaire trends 

worden onderscheiden in de tijdsreeks (Figuur 2-3). 

 

Figuur 2-3 Lineaire trends in de toename van het ruimtebeslag in Vlaanderen 

Deze trendbreuken zijn uniek binnen België. In de tijdsreeksen van Wallonië en het BHG zijn geen 

gelijkaardige breekpunten terug te vinden (Figuur 2-4). In de tijdsreeks van het BHG kan er een 

ongeveer geleidelijke afname van de toename van het ruimtebeslag geobserveerd worden (Figuur 

2-4, links). De ‘segmented regression’ methode toont aan dat het best geplaatste breekpunt zich 

voordoet in 1991 (statistisch significant op 0,05 niveau, volgens Chow test). Nadien zijn er geen 

statistisch significante breekpunten meer terug te vinden in de tijdsreeks.  

In de tijdsreeks van het Waalse gewest kan er, net als in het Vlaamse gewest, een redelijk stabiele 

groei van het ruimtebeslag geobserveerd worden, waarna deze groei inkrimpt. Dit breekpunt doet 

zich echter voor in 2001 (statistisch significant op 0,05 niveau, volgens Chow test) en lijkt minder 

duidelijk dan voor het Vlaamse gewest. 
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Figuur 2-4 Evolutie van de toename van het ruimtebeslag in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 

(links) en Wallonië (rechts) 

Het totale ruimtebeslag in Vlaanderen bestaat vooral uit woongebied (categorieën appartementen; 

buildings; huizen en hoeven volgens de indeling van het kadaster). Figuur 2-5 toont de 

samenstelling van de bebouwde percelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor 2013. In 

Vlaanderen wordt meer dan 68% van de bebouwde percelen ingenomen door woongebied. Het 

gaat hierbij voornamelijk om huizen en hoeven, terwijl de appartementen en buildings een klein 

aandeel innemen (3% van het totaal aan bebouwde percelen). In het Waalse gewest is het aandeel 

woongebied binnen het ruimtebeslag nog groter (75%), waarbij appartementen en buildings een 

nog kleiner aandeel uitmaken. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, tot slot, neemt het 

woongebied zo’n 61% van het totale ruimtebeslag in, waarbij bijna de helft van het woongebied uit 

appartementen en buildings bestaat. 

De groei van het ruimtebeslag in Vlaanderen is bijgevolg vooral te wijten aan de groei van het 

woongebied binnen het ruimtebeslag. Figuur 2-6 toont de evolutie van de totale oppervlakte van 

het woongebied in Vlaanderen (categorieën appartementen; buildings; huizen en hoeven volgens 

de indeling van het kadaster) en de evolutie van de oppervlakte van de overige bebouwde 

percelen. De oppervlakte van het woongebied neemt toe met 65000 ha in de periode 1985-2013 

(links). Dit komt overeen met een dagelijkse groei van het woongebied van ongeveer 6,2 ha/dag 

(rechts). De overige bebouwde percelen (categorieën volgens het kadaster: bijgebouwen; 

ambachts- en industriegebouwen; opslagruimtes; kantoorgebouwen; gebouwen met een 

handelsbestemming; openbare gebouwen; gebouwen voor nutsvoorzieningen; gebouwen voor 

sociale zorg en ziekenzorg; gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur; gebouwen voor 

eredienst; gebouwen voor recreatie en sport; andere bebouwde percelen) groeien in de dezelfde 

periode met een kleine 30000 ha, wat overeenkomt met een groei van 2,8 ha/dag. Voor beide 

types van bebouwde percelen geldt wel eenzelfde tijdsevolutie: een relatief grote groei per dag in 

de periode 1985-1996, gevolgd door een afname in de periode 1997-2002 en opnieuw een 

stabilisatie op een lagere groeisnelheid in de periode 2002-2013. 
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Figuur 2-5 Samenstelling van het ruimtebeslag in het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest en het Waalse gewest voor 2013 
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Figuur 2-6 Evolutie van de totale oppervlakte woongebied en andere bebouwde percelen in ha 

(links), toename van het woongebied en andere bebouwde percelen in ha/dag (rechts)  
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HOOFDSTUK 3. MOGELIJKE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE EVOLUTIE VAN 

HET RUIMTEBESLAG IN VLAANDEREN  

Bij aanvang van het onderzoek werd op basis van eigen expertise, kennis en inzichten een lijst van 

mogelijke verklarende factoren opgesteld. In een vervolgfase werd de lijst nog bijgesteld en 

aangevuld in overleg met de opdrachtgevers. Hieraan werd deelgenomen door een viertal 

beleidsmedewerkers van Ruimte Vlaanderen en de uitvoerders van de studie.. Deze lijst geldt als 

een longlist die gebruikt wordt om bestaande datasets of tijdsreeksen op te zoeken met het doel ze 

in te zetten in een kwantitatieve, statistische analyse om zo verbanden tussen de factoren en de 

evolutie van het ruimtebeslag aan te tonen. De opgelijste factoren waarvoor er geen bruikbare 

datasets kunnen gevonden worden, blijven behouden in de lijst. Voor deze factoren worden de 

mogelijke causale verbanden en/of processen waarin ze een belang kunnen hebben toegelicht in 

het kwalitatieve luik. Op deze manier blijven ze ook beschikbaar voor eventueel bijkomend 

onderzoek in de toekomst. 

De lijst is georganiseerd in een aantal grotere families van factoren, te weten: beleid en wetgeving, 

demografie, economie en infrastructuur. Deze opdeling heeft vooral de bedoeling om de factoren 

te ordenen maar lijdt in bepaalde mate, net als elke andere classificatie, aan het multidimensionale 

karakter van een aantal van de factoren, waardoor ze thuishoren in meer dan één categorie. In de 

statistische analyses van HOOFDSTUK 4 is deze indeling echter van geen tel. 

Tabel 3-1 Overzicht van mogelijke verklarende variabelen voor de evolutie van het ruimtebeslag 

Beleid en wetgeving 

Omzendbrief woonuitbreidingsgebieden, 60/40-verdeling uit RSV; 
Provinciale en Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (uitspraken over voldoen aan 
woonbehoeften, uitspraken over al dan niet aansnijden van gebieden bestemd voor harde functies 
(in het bijzonder WUG)). 

Belasting op onbebouwde percelen. Belast voor ligging aan de weg. Gekoppeld aan 
verkavelingsruimte. 

Juridisch aanbod (evolutie woongebied / woonuitbreidingsgebied) in Gewestplan en RUPs. 

Definitie ruimtebeslag en gedomesticeerde ruimte ≠ natuur + landbouw; 
Definities en evolutie meetmethode en rekenwijze FOD Economie m.b.t. bebouwde ruimte: 
Militaire domeinen? 
Recreatief gebruik? 
Sport- en kleinere vliegvelden? 

Veranderingen in mobiliteit op vastgoedmarkt (registratierechten). 

Ideologische benadering van (gemeente)besturen m.b.t. nieuwbouw: 
actieve vs. passieve speler, individueel vs. grootschalig, eigendom (kapitaalkrachtig) vs. huur 
(sociaal), gestapeld vs. lage densiteit. 

Demografie en sociaal 

Demografische evolutie: 
Bevolkingsgroei / gezinsverdunning / vergrijzing / vergroening / migratie. 

Vergrijzing: evolutie seniorenflats. 

Welvaartsniveau. 

Welvaart: bouwprijs ten opzichte van koopkracht. 
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Inkomensspreiding. 

Aandeel huur- en koopwoningen. 

Economie en welvaart 

Veranderingen in eigendomsstructuur. 

Bouwactiviteit. 

Trends in economisch ruimtegebruik: 
Handel & diensten en Industrie, ontwikkeling en regelgeving grootschalige winkelcomplexen, 
ontwikkeling logistiek, opslag- en parkeerruimtes. 

Conjunctuur. 

Grondprijs. 

Manier waarop meerwaarde op grond gerealiseerd wordt. 

Kavelgroottes. 

Infrastructuur 

Investeringen in wegen & infrastructuur; 
Ontsluiting van nieuwe gebieden al dan niet voor verkaveling. 
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HOOFDSTUK 4. STATISTISCHE ANALYSE 

4.1. DATAREEKSEN 

Op basis van de longlist, voorgesteld in HOOFDSTUK 3, werden verschillende datareeksen 

verzameld bij verschillende instanties. Tabel 4-1 geeft het overzicht en de tijdsperiode waarvoor de 

data beschikbaar zijn. Een volledig overzicht van de lijst, met vermelding van de eenheden waarin 

de cijfers zijn opgemeten, de bevoegde instanties waar de data werden opgehaald en een korte 

beschrijving van de verwerking van de brondata tot de gehanteerde tijdsreeks is opgenomen in 

Bijlage A. 

In totaal gaat het om 48 verschillende variabelen, verdeeld over 5 grote categorieën, die getest 

moeten worden op hun verklarende waarde voor de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen. 

Deze variabelen zijn niet allen onafhankelijk van elkaar. Een aantal van de variabelen zijn afgeleid 

van andere variabelen (bv. verhouding tussen ABEX-index en grondprijs), en anderen zijn 

deelverzamelingen van elkaar (bv. het totale aantal bouwvergunningen voor renovatie is deel van 

het totaal aantal bouwvergunningen). Het is dus zeker belangrijk om de verschillende variabelen op 

onderlinge correlaties te testen. 

Niet voor alle opgesomde variabelen uit Tabel 3-1 kon een datareeks worden gevonden. Niet voor 

alle mogelijke verklarende variabelen werd dus een statistische analyse uitgevoerd. Voor deze 

variabelen werd een kwalitatieve analyse, op basis van expertkennis en een beperkte 

literatuurstudie, uitgevoerd. 



HOOFDSTUK 4 Statistische analyse 
 

 

12 

 

Tabel 4-1 Overzicht verzamelde tijdsreeksen 

4.2. METHODIEK 

Voor de statistische analyse van tijdsreeksen worden verschillende typen van modellen gebruikt. 

Deze modellen, zoals ARMA-, ARIMA, DRAG- en state-spacemodellen, hebben met elkaar gemeen 

dat ze, in principe, niet alleen de ontwikkeling in een bepaalde tijdsreeks kunnen beschrijven, maar 

dat ze ook kunnen gebruikt worden om verklarende variabelen voor de geobserveerde 

ontwikkelingen binnen de tijdsreeks te vinden, en, om toekomstige waarden van de ontwikkelingen 

te voorspellen. In het geval van de voorliggende studie, telt vooral het vaststellen van verklarende 

variabelen, met hun significantieniveau. 
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Het belangrijkste nadeel van dit soort modellen is dat ze een zeer groot aantal observaties vereisen 

om een statistische uitspraak te kunnen doen. Bovendien stijgt per geteste verklarende variabele 

het noodzakelijke aantal observaties in de tijdsreeks. Gezien de relatief korte datareeks waarover 

we beschikken (1985-2013) en het zeer grote aantal mogelijke verklarende variabelen die getest 

moeten worden (48) is een correcte toepassing van deze statistische modellen dus onhaalbaar.  

Om deze redenen, en gezien de korte termijn waarop de studie uitgevoerd moest worden, werd 

geopteerd om de verklarende waarde te testen aan de hand van een correlatieanalyse. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van zowel de Pearson correlatiecoëfficiënt (CC) als de Spearman 

rangcorrelatie. De Pearson CC geeft de sterkte van de lineaire samenhang tussen de variabelen. In 

tegenstelling tot de Pearson CC wordt bij de Spearman rangcorrelatie niet enkel de lineaire 

samenhang tussen de variabelen getest. Dit is belangrijk indien er bijvoorbeeld uitschieters in de 

datasets zitten. 

Het is echter belangrijk in het achterhoofd te houden dat uit deze correlatieanalyse geen harde 

causale verbanden aangetoond kunnen worden. De verklarende waarde van een correlatieanalyse 

is beperkter dan de statistische waarde van echte tijdsreeksmodellen. 

Een ander belangrijk probleem met de correlatieanalyse is dat ze geen rekening houdt met 

faseverschuivingen of vertraagde effecten van de ene variabele op de andere. Net deze laatste 

doen zich voor tussen causaal gekoppelde variabelen. Zo kan men zich voorstellen dat een 

verandering in het welvaartspeil zich pas ten volle laat voelen in het ruimtebeslag na verloop van 

een aantal jaren. 

Ofschoon in dit rapport de term ‘Verklarende variabele’ veelvuldig wordt gehanteerd moeten de 

resultaten dus met omzichtigheid behandeld worden en mag de verklarende waarde niet overschat 

worden. Er kan een oorzakelijk verband bestaan tussen hoog gecorreleerde variabelen, maar dit 

verband kan ook onrechtstreeks of zelfs eerder toevallig zijn. Anderzijds kan tussen lager 

gecorreleerde variabelen een oorzakelijk verband bestaan, maar kan het zich met vertraging 

voordoen, waardoor het verloren gaat in de correlatieanalyse. 

4.3. RESULTATEN  

In de volgende paragraaf worden, voor alle mogelijke verklarende variabelen die opgenomen zijn in 

Tabel 4-1, de belangrijkste cijfers en grafieken getoond en de belangrijkste bevindingen besproken. 

Voor iedere variabele wordt de tijdsreeks uitgezet in absolute waarden en relatief ten opzichte van 

de waarde in 2005. Op die manier kan de evolutie van de variabele op een eenvoudige manier 

vergeleken worden met de evolutie van het ruimtebeslag. 

Verder wordt ook steeds een spreidingsdiagram of scatterplot tussen de absolute waarden van de 

onderzochte variabele en de evolutie van het ruimtebeslag geïllustreerd, samen met de bijhorende 

Pearson en Spearman correlatiecoëfficiënt. Dit diagram geeft een grafische weergave van de 

mogelijke verbanden die optreden tussen de evolutie van het ruimtebeslag en de bestudeerde 

variabele. Ieder punt op het spreidingsdiagram geeft op de Y-as de jaarlijkse waarde van de groei 

van het ruimtebeslag weer , op de X-as staat de waarde van de verklarende variabele voor 

datzelfde jaar. Het spreidingsdiagram zelf kan slechts een eerste indruk geven over het verband 

tussen beide variabelen. Het is de waarde van de correlatiecoëfficiënten die deze eerste indruk 

bevestigt of ontkracht aan de hand van een meer formele statistische toets. Het grote voordeel van 
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de spreidingsdiagrammen is echter dat ze ook de richting en vorm van de verbanden kunnen 

illustreren. Indien er bijvoorbeeld een niet-lineair verband tussen een verklarende variabele en het 

ruimtebeslag optreedt, wordt dit niet weerspiegeld door een hoge waarde van de 

correlatiecoëfficiënt, maar kan dit wel worden opgemerkt door de vorm van het 

spreidingsdiagram.  

Alle gebruikte datareeksen en de grafieken zijn terug te vinden in Bijlage B. De statistische analyses 

m.b.t. correlatie werden uitgevoerd in Statistica 10. De resultaten van deze statistische analyse zijn 

opgenomen in Bijlage C. In Bijlage C worden niet alleen de CC voor de samenhang tussen de 

verklarende variabelen en het ruimtebeslag gegeven, maar ook alle CC voor de verklarende 

variabelen onderling. 

4.3.1. VERKLARENDE VARIABELEN M.B.T. BELEID EN WETGEVING 

 Gemeentebelasting op onbebouwde grond 

Deze dataset werd samengesteld uit het overzicht van belastingen en retributies per gemeente van 

het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De opbrengsten binnen de posten MAR7371 (belasting 

op niet-bebouwde gronden) en MAR7372 (belasting op niet-bebouwde percelen) werden 

gesommeerd voor alle Vlaamse gemeentes. De cijfers zijn beschikbaar op een jaarlijkse basis voor 

de periode 2006-2012. 

Figuur 4-1 (links) toont de evolutie van de opbrengsten van de belasting op onbebouwde gronden 

en onbebouwde percelen in EURO per jaar voor de periode 2006-2012. De cijfers tonen een 

groeiende trend, met een uitschieter in 2008. 

Figuur 4-1 (rechts) toont de evolutie in relatieve termen in vergelijking met de evolutie van het 

ruimtebeslag (alle cijfers zijn uitgezet ten opzichte van de waarde in 2006). De grafiek toont dat in 

de periode 2006-2012 de belasting op onbebouwde gronden groeide met een kleine 10%, in 

dezelfde periode nam de groei van het ruimtebeslag af met zo’n 13%. 

De absolute cijfers werden vervolgens ook uitgezet in een scatterplot (Figuur 4-2). Het scatterplot 

toont op het eerste gezicht geen duidelijk verband tussen beide variabelen. Dit wordt bevestigd 

door de zeer lage waarden van zowel de Pearson als de Spearman correlatiecoëfficiënten (CC). 

Beide CC zijn bovendien niet statistisch significant op een significantieniveau van 0,05. Er kan met 

andere woorden geen duidelijk verband worden gevonden tussen de evolutie van het ruimtebeslag 

in Vlaanderen en de evolutie van de gemeentebelastingen op de onbebouwde gronden en 

percelen. Deze variabele heeft dus niet echt een verklarende waarde voor de evolutie van het 

ruimtebeslag. De tijdreeks is echter te kort om teveel waarde te hechten aan de statistische 

significantie van de analyse. 
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Figuur 4-1 Evolutie van belasting op onbebouwde gronden in absolute waarde (EURO per jaar, links) 

en in relatieve waarde (2006 = 1, rechts). 

 

Figuur 4-2 Scatterplot Evolutie van de belasting op de onbebouwde gronden vs. Groei van het 

ruimtebeslag 
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 Aantal bouwvergunningen 

Deze dataset is afkomstig uit het Vergunningenregister van het departement Ruimte Vlaanderen en 

toont het totaal aantal bouwvergunningen dat jaarlijks werd afgeleverd in de periode 1985-2013. 

Figuur 4-3 toont dat het aantal afgeleverde bouwvergunningen sterk gestegen is van zo’n 40000 

per jaar in 1985 naar meer dan 70000 per jaar in de periode 2003-2008. Na 2008 nam het cijfer 

opnieuw af naar een goede 50000 per jaar in 2013. In relatieve termen betekent dit ongeveer een 

verdubbeling in de periode 1985-2003, terwijl in dezelfde periode de groeisnelheid van het 

ruimtebeslag halveerde. Het scatterplot en de CC tonen dan ook een (matig) negatief verband 

tussen beide variabelen (Figuur 4-4): bij stijgend aantal bouwvergunningen gaat de groei van het 

ruimtebeslag achteruit. 

Deze vaststelling lijkt op het eerste zicht contra-intuïtief. Het aantal bouwvergunningen is echter de 

combinatie van zowel bouwvergunningen voor nieuwbouw als van bouwvergunningen voor 

renovatie en verbouwingen. Bovendien zegt het aantal bouwvergunningen niets over de 

oppervlakte die wordt ingenomen door de vergunde gebouwen. 

Om deze redenen werd ook het verband met het aantal bouwvergunningen voor renovatie en het 

aantal bouwvergunningen voor appartementen en meergezinswoningen onderzocht. 

 

 

Figuur 4-3 Evolutie van het aantal bouwvergunningen in absolute waarde (links) en in relatieve 

termen (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-4 Scatterplot aantal bouwvergunningen vs. Groei van het ruimtebeslag   

 Aantal bouwvergunningen voor appartementen en meergezinswoningen 

Deze dataset werd afgeleid uit het Vergunningenregister voor de periode 1985-2013 door hieruit 

alle vergunningen te filteren die melding maken van appartement of meergezinswoningen. Figuur 

4-5 toont dat het aantal afgeleverde bouwvergunningen sterk gestegen is van zo’n 500 per jaar in 

1985 naar bijna 4000 per jaar in 2006. Na 2006 nam het cijfer opnieuw af naar een goede 3000 per 

jaar in 2013. In relatieve termen betekent dit ongeveer een verachtvoudiging in de periode 1985-

2005, terwijl in dezelfde periode de groeisnelheid van het ruimtebeslag halveerde. Het scatterplot 

en de CC tonen dan ook een relatief sterk negatief verband tussen beide variabelen (Figuur 4-6): bij 

een stijgend aantal bouwvergunningen voor appartementen gaat de groei van het ruimtebeslag 

achteruit. 
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Figuur 4-5 Evolutie van het aantal bouwvergunningen voor appartementen en meergezinswoningen 

in absolute waarde (links) en in relatieve termen (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-6 Scatterplot aantal bouwvergunningen voor appartementen en meergezinswoningen vs. 

Groei van het ruimtebeslag 

 Aantal bouwvergunningen voor renovatie en verbouwing 

Deze dataset werd afgeleid uit het Vergunningenregister voor de periode 1985-2013 door hieruit 

alle vergunningen te filteren die melding maken van renovaties of verbouwingen. Figuur 4-7 toont 

dat het aantal afgeleverde bouwvergunningen sterk gestegen is van zo’n 6000 per jaar in 1985 naar 

12000 per jaar in de periode 2003-2010. Na 2010 was er opnieuw een lichte daling naar zo’n 11000 

afgeleverde vergunningen in 2013. In relatieve termen betekent dit ongeveer een verdubbeling in 
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de periode 1985-2003, terwijl in dezelfde periode de groeisnelheid van het ruimtebeslag halveerde. 

Het scatterplot en de CC tonen dan ook een sterk negatief verband tussen beide variabelen (Figuur 

4-8): bij een stijgend aantal bouwvergunningen voor renovatie en verbouwingen gaat de groei van 

het ruimtebeslag achteruit. 

   

Figuur 4-7 Evolutie van het aantal bouwvergunningen voor renovatie en verbouwingen in absolute 

waarde (links) en in relatieve termen (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-8 Scatterplot aantal bouwvergunningen voor renovaties en verbouwingen vs. Groei van het 

ruimtebeslag 

De evolutie van het aantal bouwvergunningen voor appartementen en meergezinswoningen en het 

aantal bouwvergunningen voor renovaties en verbouwingen vertonen dus beide een hoge 

verklarende waarde voor de evolutie van het ruimtebeslag. Deze vaststelling kan evenwel niet 

worden herleid tot een causaal verband. Waarschijnlijker is dat beide variabelen samenhangen met 

een drijvende variabele uit de economische toestand (inkomens, grondprijzen, …) die er toe 

kunnen leiden dat gezinnen en bedrijven zich meer gaan richten tot het renoveren van gebouwen 
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in plaats van het oprichten van een nieuwbouw. Hierdoor zal het ruimtebeslag minder snel 

toenemen in de tijd. 

4.3.2. VERKLARENDE VARIABELEN M.B.T. DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE 

 Bevolkingsgroei 

Bevolkingscijfers zijn afkomstig van de FOD Economie voor de periode 1985-2013. In deze periode 

groeide de bevolking in Vlaanderen aan met een 700000 inwoners van zo’n 5,66 miljoen in 1985 

tot 6,38 miljoen in 2013. Figuur 4-9 toont de jaarlijkse evolutie van de bevolkingsgroei: het aantal 

inwoners groeit sterk aan in de periode 1985-1993. Hierna er een terugval is van de jaarlijkse 

bevolkingsgroei tot ongeveer het jaar 2001, waarna de cijfers opnieuw sterk stijgen. Dit breekpunt 

komt ongeveer overeen met het breekpunt in de tijdsreeks van de evolutie van het ruimtebeslag. 

Op het moment dat de bevolkingsgroei opnieuw sterk begint toe te nemen, stopt de dalende trend 

van de evolutie van het ruimtebeslag, en stabiliseert het zich opnieuw. Op deze manier treedt de 

bevolkingsgroei op als verklarende variabele voor de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen.  

Uit het scatterplot en de CC (Figuur 4-10) kan deze verklarende waarde echter niet bevestigd 

worden. De groei van de bevolking toont een matig negatief verband met de groei van het 

ruimtebeslag. Dit lijkt contra-intuïtief: bij een stijgende bevolkingsgroei daalt de groeisnelheid van 

het ruimtebeslag. Er mag dus aan de waarde van de CC niet te veel belang gehecht worden. 

  

Figuur 4-9 Evolutie van de groei van de bevolking in absolute waarde (groei van aantal inwoners per 

jaar, links) en in relatieve termen (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-10 Scatterplot groei van de bevolking vs. Groei van het ruimtebeslag   

 Groei van de huishoudens 

De datareeks met het aantal huishoudens is beschikbaar van de FOD Economie voor de periode 

1990-2011. Er werd in de analyse gekeken naar het totaal aantal private/particuliere huishoudens. 

In de periode 1990-2011 groeide het aantal huishoudens in Vlaanderen met 450000 van zo’n 2,2 

miljoen in 1990 tot 2,65 miljoen in 2011. Figuur 4-11 toont de jaarlijkse evolutie van het aantal 

huishoudens: er is een ongeveer continu stijgende trend te zien van een goede 15000 extra 

huishoudens per jaar in het begin van de jaren ’90 tot een goede 25000 extra huishoudens per jaar 

in 2010. Uit de grafiek met de relatieve verschillen van de groei van het aantal huishoudens en de 

groei van het ruimtebeslag (Figuur 4-11, rechts) en uit het scatterplot en de CC (Figuur 4-12) kan er 

geen duidelijk verband tussen beide variabelen gevonden worden. De groei van het aantal 

huishoudens vertoont een zwak negatief verband met de groei van het ruimtebeslag. Ook deze 

vaststelling lijkt weer contra-intuïtief: bij een stijgend aantal huishoudens per jaar daalt de 

jaarlijkse groeisnelheid van het ruimtebeslag. Uit de uitgevoerde statistische analyses kan de 

aangroei van het aantal huishoudens dus niet als een verklarende factor voor de evolutie van het 

ruimtebeslag beschouwd worden. 
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Figuur 4-11 Evolutie van de groei van de huishoudens in absolute waarde (groei van aantal 

huishoudens per jaar, links) en in relatieve termen (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-12 Scatterplot groei van het aantal huishoudens vs. Groei van het ruimtebeslag   

 Vergrijzing 

De dataset van het aantal 65+-ers is afkomstig van de FOD Economie voor de periode 1990-2013. In 

deze periode groeide het aantal 65+-ers in de totale bevolking aan met 384000, van 816000 in 
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1990 naar 1,2 miljoen in 2013. Gegeven de totale bevolkingsgroei, trad er dus een duidelijke 

vergrijzing van de bevolking op in deze periode. De jaarlijkse groei van het aantal 65+-ers vertoont 

een minder duidelijke trend (Figuur 4-13). Deze trend is niet duidelijk in verband te brengen met de 

evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen. Bovendien zijn de CC zeer laag en niet statistisch 

significant op het 0,05 niveau (Figuur 4-14). 

  

Figuur 4-13 Evolutie van de groei van het aantal 65+-ers in absolute waarde (groei van aantal 65+ 

per jaar, links) en in relatieve termen (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-14 Scatterplot groei van het aantal 65+-ers vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Vergroening 

De vergroening wordt voorgesteld door het aantal -19-jarigen in de bevolking. Deze cijfers zijn 

afkomstig van de FOD Economie en beschikbaar voor de periode 1990-2013. In deze periode 

krimpt het aantal -19-jarigen in de totale bevolking met 25000, van 1,41 miljoen in 1990 naar 1,38 

miljoen in 2013. Deze krimp wordt vooral veroorzaakt door een sterke afname van het aantal -19-

jarigen in de periode 1990-2004. Vanaf 2005 worden de cijfers opnieuw positief (Figuur 4-15). 

Er kan geen duidelijk verband gevonden worden van de evolutie van de vergroening en de evolutie 

van het ruimtebeslag. Beide CC vertonen een zwak negatief verband (Figuur 4-16). 

 

Figuur 4-15 Evolutie van de groei van het aantal -19-ers in absolute waarde (groei van aantal -19 

per jaar, links)  

 

Figuur 4-16 Scatterplot groei van het aantal -19-ers vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Groei van het aantal seniorenflats 

Door de sterke vergrijzing stijgt ook de vraag naar voldoende seniorenflats. Deze dataset werd 

samengesteld aan de hand van de cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, welke 

beschikbaar zijn voor de periode 1989-2013. In deze periode steeg het aantal seniorenflats 

drastisch van minder dan 1500 naar bijna 17000. De jaarlijkse toename in het aantal seniorenflats 

vertoont echter geen duidelijke trend (Figuur 4-17). Er is dan ook geen duidelijk verband te vinden 

tussen de jaarlijkse aangroei in het aantal seniorenflats en de evolutie van het ruimtebeslag, zoals 

duidelijk wordt uit het scatterplot en de CC (Figuur 4-18). Beide CC zijn bovendien niet statistisch 

significant op het 0,05 niveau. 

  

Figuur 4-17 Evolutie van het aantal seniorenflats in absolute waarde (totaal aantal flats, links) en in 

relatieve termen (groei ten opzichte van 2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-18 Scatterplot groei van het aantal seniorenflats vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Migratiesaldo 

Zowel het jaarlijkse buitenlandse als het binnenlandse migratiesaldo werd bestudeerd. Het 

buitenlands migratiesaldo wordt voorgesteld als het verschil tussen de buitenlandse inwijking en 

uitwijking naar het buitenland. Het binnenlands migratiesaldo door het verschil tussen in- en 

uitwijking binnen België. Cijfers zijn afkomstig van de FOD Economie en beschikbaar voor de 

periode 1990-2013. 

Het binnenlands migratiesaldo vertoont een afname in de periode 1992-2000, waarna het opnieuw 

sterk toeneemt (Figuur 4-19, links). Deze periode van afname van het saldo gaat enkele jaren 

vooraf aan de dalende groei van het ruimtebeslag, welke inzet in ongeveer 1997 en opnieuw 

stabiliseert in 2002 (Figuur 4-20, links). 

Het buitenlands migratiesaldo, daarentegen, blijft relatief stabiel in de periode tot 2000, waarna 

het sterk toeneemt (Figuur 4-19, rechts). Voor beide variabelen kan dus gesteld worden dat de 

breekpunten enkele jaren vooraf gaan aan de breekpunten in de evolutie van het ruimtebeslag: 

enkele jaren nadat het migratiesaldo begint te stijgen, stabiliseert de groei van het ruimtebeslag 

opnieuw. Op die manier kan het migratiesaldo gezien worden als een verklarende factor voor de 

evolutie van het ruimtebeslag. Dit wordt echter niet bevestigd door de scatterplots en CC (Figuur 

4-21). Voor het binnenlands migratiesaldo wordt slechts een zeer zwak negatief verband gevonden 

(niet statistisch significant op het 0,05 niveau), terwijl het buitenlands migratiesaldo een matig 

sterk negatief verband met de evolutie van het ruimtebeslag vertoont. Dit is echter contra-intuïtief: 

een stijgend aantal nieuwe inwoners zou in dat geval leiden tot een afname van de groeisnelheid 

van het ruimtebeslag. 

  

Figuur 4-19 Evolutie van het binnenlands (links) en buitenlands (rechts) migratiesaldo in absolute 

waarde 
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Figuur 4-20 Evolutie van het binnenlands (links) en buitenlands (rechts) migratiesaldo in relatieve 

termen (2005 = 1) 

  

Figuur 4-21 Scatterplot binnenlands (links) en buitenlands(rechts)  migratiesaldo vs. Groei van het 

ruimtebeslag   

4.3.3. VERKLARENDE VARIABELEN M.B.T. ECONOMIE EN WELVAART 

 Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner 

Cijfers van het bruto binnenlands product per inwoner in euro koopkrachtpariteiten zijn 

beschikbaar gesteld op de website van de studiedienst van de Vlaamse regering voor de periode 

1995-2012. 

Het cijfer kent een geleidelijke groei in de periode 1995-2012 van iets minder dan 20000 €/inwoner 

naar 30000 €/inwoner (Figuur 4-22). Alhoewel er redelijk sterke CC gevonden kunnen worden 
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(Figuur 4-23), is er geen duidelijk verklarend verband tussen het BBP/inwoner en de evolutie van 

het ruimtebeslag. De resultaten lijken zelfs contra-intuïtief: bij een toenemende BBP/inwoner, 

daalt de groeisnelheid van het ruimtebeslag. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat niet de 

evolutie van de BBP/inwoner wordt vergeleken met de evolutie van het ruimtebeslag, maar de 

jaarlijkse waarde van het BBP/inwoner. Indien de CC worden berekend voor het verband van de 

jaarlijkse groei van het BBP/inwoner met de groei van het ruimtebeslag worden veel zwakkere 

correlaties gevonden (Pearson: 0,118 – Spearman: -0,110, beide niet significant op het 0,05 

niveau). 

  

Figuur 4-22 Evolutie van het BBP per inwoner in absolute waarde (EURO koopkrachtpariteiten, 

links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-23 Scatterplot BBP per inwoner vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Beschikbaar inkomen per huishouden 

Cijfers van het gemiddelde inkomen per huishouden zijn afkomstig van de FOD Economie uit de 

budget-enquêteonderzoeken van 1978/79 tot 2010 (cijfers in euro). De data zijn beschikbaar voor 

1988 en op jaarlijkse basis voor de periode 1996-2010. In de periode 1996 – 2010 kan er meer dan 

een verdubbeling van het beschikbaar inkomen per huishouden vastgesteld worden (Figuur 4-24). 

Alle tijdsreeksen tonen eenzelfde trend als het BBP/inwoner. Bovendien duidt het scatterplot en de 

CC op eenzelfde verband als bij het BBP/inwoner. De cijfers zijn dan ook sterk met elkaar 

gecorreleerd: de Pearson CC voor het beschikbaar inkomen per HH en het BBP/inwoner bedraagt 

0,927, de Spearman CC bedraagt 0,943 (zie Bijlage C). 

De conclusie is dan ook gelijklopend met deze voor het BBP/inwoner. 

  

Figuur 4-24 Evolutie van het beschikbaar inkomen per huishouden in absolute waarde (cijfers in 

EURO, links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-25 Scatterplot Beschikbaar inkomen per huishouden vs. Groei van het ruimtebeslag 

 Algemene consumptieprijsindex per basisjaar ten opzichte van 1988 

Voor consumptieprijzen zijn maandelijkse cijfers beschikbaar bij de FOD Economie. Deze drukken 

de algemene index uit ten opzichte van het basisjaar 1988. In de gebruikte datareeks werden de 

jaarlijkse cijfers van de maand maart gebruikt. De cijfers zijn beschikbaar voor de periode 1989-

2013. In deze periode steeg de consumptieprijsindex met 80% (Figuur 4-26). 

Ook deze cijfers zijn sterk gecorreleerd met het BBP per inwoner. De Pearson CC bedraagt 0,942, 

de Spearman CC 0,973. De conclusies die kunnen getrokken worden, zijn dus gelijkaardig aan die 

van het BBP per inwoner. 

  

Figuur 4-26 Evolutie van de consumptieprijsindex in absolute waarde (index ten opzichte van 

basisjaar 1988 (1988 = 100), links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-27 Scatterplot Consumptieprijsindex ten opzichte van 1988 vs. Groei van het ruimtebeslag 

 Evolutie van de koopkracht 

De koopkracht ten opzichte van het basisjaar 1996 werd berekend op basis van cijfers van de FOD 

Economie als het totaal beschikbaar inkomen ten opzichte van basisjaar 1996 (1996 = 100) gedeeld 

door de consumptieprijsindex voor het basisjaar 1996 (1996 = 100). De cijfers werden uitgezet ten 

opzichte van 1996 = 100 en zijn beschikbaar voor de periode 1997-2010. In deze periode steeg de 

koopkracht met meer dan 40% (Figuur 4-28). 

Aangezien het cijfer werd afgeleid van de consumptieprijsindex en het beschikbaar inkomen per 

huishouden, vertoont het dezelfde karakteristieken als beide variabelen. Ook de koopkracht is 

sterk gecorreleerd met het BBP per inwoner (Pearson: 0,927 - Spearman: 0,943). De conclusies zijn 

dus wederom gelijklopend met die van het BBP per inwoner. 
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Figuur 4-28 Evolutie van de koopkracht in absolute waarde (koopkracht ten opzichte van basisjaar 

1996 (1996 = 100), links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-29 Scatterplot koopkracht ten opzichte van 1996 vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Gemiddeld bruto maandloon 

Het gemiddelde bruto maandloon van voltijdwerkers naar plaats van tewerkstelling is beschikbaar 

bij de FOD Economie voor de periode 1999 – 2011. In deze periode steeg het gemiddelde bruto 

maandloon van 2200 euro naar 3100 euro (Figuur 4-30). 

Ook deze variabele is weer sterk gecorreleerd met het BBP per inwoner (Pearson: 0,935 – 

Spearman: 0,929) en de conclusies zijn dus gelijklopend.  

  

Figuur 4-30 Evolutie van het gemiddelde bruto maandloon in absolute waarde (in euro, links) en 

relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-31 Scatterplot gemiddeld bruto maandloon vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Gini coëfficiënt 

De Gini coëfficiënt is een getal tussen 0 en 1. Het is een maat voor de inkomensongelijkheid in een 

bepaald land. Een waarde 0 wijst op volledige gelijkheid en een waarde 1 op totale ongelijkheid van 

de inkomens. In deze studie werd de Gini coëfficiënt voor België, berekend op basis van de 

inkomens vóór het heffen van de belastingen gebruikt. Deze cijfers zijn afkomstig van de FOD 

Economie en beschikbaar voor de periode 1990-2008. 

Figuur 4-32 toont aan dat de Gini coëfficiënt stijgt in de periode 1990-2008. In de tijdsreeks zijn 

twee significante breekpunten terug te vinden: in de periode 1990-1996 is er een relatief trage 

groei van de inkomensongelijkheid, in de periode 1997-2001 neemt deze spreiding sneller toe, 

terwijl de toename van de inkomensongelijkheid weer stabiliseert in de periode 2002-2010. Deze 

periode van een snelle toename van de inkomensongelijkheid lijkt dus overeen te komen met de 

periode waarin de groei van het ruimtebeslag in Vlaanderen sterk afneemt. Bovendien tonen de CC 

een sterk negatief verband aan tussen de Gini coëfficiënt en de evolutie van het ruimtebeslag 

(Figuur 4-33). 

Het is echter moeilijk om hieruit een causaal verband vast te stellen. Waarschijnlijk gaat het eerder 

om een toevallige statistische correlatie. Bovendien is, net zoals de vorige variabelen, ook de Gini 

coëfficiënt sterk gecorreleerd met het BBP per inwoner (Pearson: 0,976 – Spearman: 0,996). 

  

Figuur 4-32 Evolutie van de Gini coëfficiënt in absolute waarde (links) en relatief ten opzichte van 

2005 (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-33 Scatterplot GINI coëfficiënt ten opzichte van de koopkracht vs. Groei van het 

ruimtebeslag 

 Aandeel eigenaars 

Verschillende databronnen geven cijfers over het aandeel van eigenaars van woningen ten opzichte 

van het aantal huurders. In deze studie werden enerzijds cijfers gebruikt van de website van de 

Studiedienst van de Vlaamse regering, die zich baseren op de volkstelling van 1981, 1991 en 2001 

en op basis van de woonenquête van 2005, anderzijds werd de datareeks gebaseerd op de studie 

van Heylen en Winters (2009) die cijfers geven voor de jaren 1985, 1995 en 2005.  

Figuur 4-34 toont dat het aandeel woning-eigenaars in de bevolking gestegen is van ongeveer 67% 

in 1985 naar net geen 76% in 2009. De datareeks is slechts beschikbaar voor 6 jaartallen tussen 

1985 en 2013 en leent zich bijgevolg niet tot een verdere statistische analyse. 
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Figuur 4-34 Evolutie van het aantal woning-eigenaars (%, links) 

 Omzetcijfers in de bouwnijverheid 

Omzetcijfers volgens BTW voor de sector bouwnijverheid zijn beschikbaar via de Nationale Bank 

België (Belgostat) voor de periode 1995-2009  op een maandelijkse basis. De datareeks gebruikt in 

de statistische analyse is gebaseerd op de jaarlijkse cijfers voor de maand december. De cijfers 

geven de evolutie weer van de omzet in de bouwnijverheid ten opzichte van het basisjaar 2000. 

Figuur 4-35 toont aan dat de jaarlijkse omzet in de bouwnijverheid blijft toenemen, ondanks de 

dalende groeisnelheid van het ruimtebeslag. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de evoluties in 

de bouwnijverheid weinig effect hebben op de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen. 

  

Figuur 4-35 Evolutie van de omzetcijfers in de bouwnijverheid ten opzichte van het basisjaar 2000 

(2000 = 100, links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 100, rechts) 
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Figuur 4-36 Scatterplot Omzetcijfers in de bouwnijverheid ten opzichte van het jaar 2000 vs. Groei 

van het ruimtebeslag 

 Nieuwe bestellingen in de bouwactiviteit 

De FOD Economie geeft een overzicht van het aantal nieuwe bestellingen in de bouw (uitgedrukt in 

EURO) voor 1997 en jaarlijks voor de periode 1999-2008. Het gaat hierbij zowel om algemene en 

gespecialiseerde bouwkundige en de civieltechnische werken, als om de bouwinstallatie en de 

afwerking van gebouwen, uitgevoerd door ondernemingen uit de bouwnijverheid die 10 of meer 

personen tewerkstellen.  

Figuur 4-37 toont de evolutie in de tijd. Er kan een toenemend aantal nieuwe bestellingen 

vastgesteld worden in de periode 1997-2008. Deze trend vertoont in grote mate een gelijkenis met 

de omzetcijfers in de bouwnijverheid. De CC verraden dan ook een zeer sterk positief verband 

tussen het aantal nieuwe bestellingen en de omzetcijfers in de bouwnijverheid (Pearson CC: 0,98 – 

Spearman CC: 0,96, zie Bijlage C). Net zoals bij de bouwnijverheid, kan er dan ook geen duidelijk 

verband gevonden worden met de evoluties in het ruimtebeslag (Figuur 4-38): de CC zijn niet 

significant op het 0,05 niveau. 
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Figuur 4-37 Evolutie van de nieuwe bestellingen in de bouw (in mln EURO, links) en relatief ten 

opzichte van 2005 (2005 = 100, rechts) 

 

Figuur 4-38 Scatterplot Nieuwe bestellingen in de bouw vs. Groei van het ruimtebeslag 

 Conjunctuur voor de sector Bouw 

Conjunctuurindicatoren worden beschikbaar gesteld door de Nationale Bank België (Belgostat) op 

een maandelijkse basis voor verschillende economische sectoren. De datareeks gebruikt in de 
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statistische analyse gebruikt het jaarlijks gemiddelde van de zogenoemde synthetische curve en 

onderliggende componenten voor de sector Bouw. 

Figuur 4-39 toont aan dat de conjunctuurindicator sterk schommelt van jaar tot jaar. Er is dan ook 

geen duidelijke correlatie te vinden tussen de conjunctuurindicator en de evolutie van het 

ruimtebeslag (Figuur 4-40, CC zijn niet significant op het 0,05 niveau). 

 

Figuur 4-39 Evolutie van de conjunctuurindicator voor de sector Bouw 

 

Figuur 4-40 Scatterplot Conjunctuurindicator Bouw vs. Groei van het ruimtebeslag 
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 Aandeel van de gezinsuitgaven voor wonen 

Het aandeel van de gezinsuitgaven voor wonen wordt weergegeven in promille en wordt 

beschikbaar gesteld uit de resultaten van het huishoudbudgetonderzoek, die beschikbaar worden 

gesteld door de FOD Economie voor 1988 en op een jaarlijkse basis voor de periode 1996-2010. De 

gezinsuitgaven voor wonen worden bepaald op basis van onder andere de huur, onderhoudskosten 

en uitgaven voor verwarming, verlichting en water. 

Figuur 4-41 toont aan dat het aandeel van de gezinsuitgaven voor wonen afneemt in de periode 

1988-2010. 

Er is evenwel geen duidelijk statistisch verband te vinden tussen de evolutie van het ruimtebeslag 

en de evolutie van het aandeel van het huishoudensbudget dat wordt besteed aan wonen (zwak 

positieve correlatie, Figuur 4-42). 

  

Figuur 4-41 Evolutie van het aandeel van de gezinsuitgaven voor wonen in absolute waarden (in 

promille, links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 100, rechts) 
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Figuur 4-42 Scatterplot Aandeel van de gezinsuitgaven voor wonen vs. Groei van het ruimtebeslag 

 Verkoop van onroerende goederen 

De FOD Economie stelt jaarlijkse cijfers beschikbaar met betrekking tot de verkoop van onroerende 

goederen (periode 1990-2012). Het gaat hierbij om aantallen, oppervlaktes en prijzen voor 

woonhuizen, villa’s en landhuizen, appartementen en bouwgronden. 

In de statistische analyse werd zowel het aantal transacties voor de verschillende types van 

onroerende goederen behandeld, als de oppervlaktes (gemiddelde en totaal) en de gemiddelde 

prijzen. 

Figuur 4-43 (absolute aantallen) en Figuur 4-44 (relatief ten opzichte van 2005) tonen de evolutie 

van het aantal transacties voor de verschillende types van onroerende goederen. Voor het aantal 

verkochte woonhuizen is er geen duidelijke trend te vinden in de periode 1990-2012. De verkoop 

van villa’s en landhuizen en van appartementen nam sterk toe, terwijl de verkoop van 

bouwgronden in sterke mate afnam in diezelfde periode. Het gevolg daarvan is dat de verhouding 

tussen verkochte woningen (i.e. woonhuizen, villa’s en landhuizen en appartementen 

gecombineerd) en de verkochte bouwgronden sterk toeneemt in de tijd (Figuur 4-45): terwijl er in 

1990 ongeveer dubbel zoveel woningen werden verkocht ten opzichte van het aantal 

bouwgronden, steeg dit naar een zevenvoud in 2012. 

Indien de relatieve evolutie (Figuur 4-44) wordt vergeleken met de evolutie van het ruimtebeslag is 

het duidelijk dat de trend van het aantal bouwgronden de trend van het ruimtebeslag relatief goed 
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volgt: de daling van de groeisnelheid van het ruimtebeslag komt overeen met een afname van het 

aantal verkochte bouwgronden, vanaf 2002 treedt er ongeveer een stabilisatie op van beide 

variabelen. Ook voor het aantal verkochte villa’s en landhuizen komen de trends in grote mate 

overeen: tot 1997 is het aantal verkochte villa’s ongeveer stabiel (een kwart van de hoeveelheid in 

2005), nadien neemt de verkoop drastisch toe tot in 2005, waarna opnieuw een stabilisatie 

optreedt. 

  

  

Figuur 4-43 Evolutie van het aantal verkochte woonhuizen, villa’s en landhuizen, appartementen en 

bouwgronden in Vlaanderen 
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Figuur 4-44 Evolutie van het aantal verkochte woonhuizen, villa’s en landhuizen, appartementen en 

bouwgronden in Vlaanderen, relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1) 

Deze bevindingen worden bevestigd door de scatterplots en CC (Figuur 4-46). Voor woonhuizen 

wordt er geen significant verband gevonden, voor villa’s en appartementen wordt er een sterk 

negatief verband gevonden tussen het aantal transacties en de evolutie van het ruimtebeslag, voor 

bouwgronden een sterk positief verband. 

Zoals te verwachten was, is de verkoop van onroerende goederen dus een belangrijke verklarende 

factor voor de evolutie van het ruimtebeslag. Natuurlijk lijkt niet enkel het aantal transacties 

belangrijk, maar ook de (grond)oppervlakte van de verkochte goederen. De impact hiervan wordt 

beschreven door een tweede statistische analyse. 
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Figuur 4-45 Evolutie van het aantal verkochte woningen ten opzichte van het aantal bouwgronden 
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Figuur 4-46 Scatterplot Aantal verkochte woningen (verschillende types) en bouwgronden vs. Groei 

van het ruimtebeslag 

Figuur 4-47 en Figuur 4-48 tonen de evolutie van de jaarlijkse (grond)oppervlakte van de verkochte 

woonhuizen en villa’s en bouwgronden in de tijd. De woningen kennen een kleine stijging van 

ongeveer 3500 ha per jaar in 1990 naar 4000 ha/jaar in 2012. De bouwgronden, daarentegen, 

kennen een sterke afname van ongeveer 3500 ha in 1990 naar 1000 ha in 2012. Indien de relatieve 

evolutie wordt vergeleken met de evolutie van het ruimtebeslag kan er worden vastgesteld dat 

beide dezelfde trend volgen. Dit was reeds duidelijk bij het aantal transacties, maar wordt nog 

versterkt bij de totale oppervlakte. Ook het scatterplot en de CC tonen aan dat het verband voor de 

totale verkochte oppervlakte nog sterker is dan voor het aantal transacties (Figuur 4-49).  
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Figuur 4-47 Evolutie van de totale oppervlakte aan verkochte woonhuizen en villa’s (links) en 

verkochte bouwgronden (rechts) in Vlaanderen 

 

Figuur 4-48 Evolutie van de totale oppervlakte aan verkochte woonhuizen en villa’s (links) en 

verkochte bouwgronden (rechts) in Vlaanderen, relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1) 
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Figuur 4-49 Scatterplot Totale oppervlakte verkochte woningen (woonhuizen en villa’s) en verkochte 

bouwgronden vs. Groei van het ruimtebeslag 

Wanneer de totale oppervlakte van de verkochte onroerende goederen wordt gedeeld door het 

aantal transacties, kan de gemiddelde oppervlakte van de verkochte goederen berekend worden. 

Figuur 4-50 en Figuur 4-51 tonen aan dat de gemiddelde oppervlakte van de woningen amper toe- 

of afneemt in de periode 1990-2012. De verkochte bouwgronden daarentegen kennen wel een 

drastische afname in oppervlakte: van een gemiddelde van zo’n 12 are in 1990 naar 9 are in 2012.  

  

Figuur 4-50 Evolutie van de gemiddelde grondoppervlakte van de verkochte woonhuizen en villa’s 

(links) en verkochte bouwgronden (rechts) in Vlaanderen 
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Figuur 4-51 Evolutie van de gemiddelde grondoppervlakte van verkochte woonhuizen en villa’s 

(links) en verkochte bouwgronden (rechts) in Vlaanderen, relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1) 

  

Figuur 4-52 Scatterplot Gemiddelde oppervlakte verkochte woningen (woonhuizen en villa’s) en 

verkochte bouwgronden vs. Groei van het ruimtebeslag 

Het laatste wordt vooral getriggerd door de stijging van de gemiddelde verkoopsprijs van de 

bouwgronden (zie Figuur 4-53). Zo wordt er een relatief sterk (negatief) verband gevonden tussen 

beide variabelen (gemiddelde prijs – gemiddelde oppervlakte): de Pearson CC bedraagt -0,89, de 

Spearman CC -0,81 (zie Bijlage C). Voor woningen wordt er slechts een zwakke correlatie 

vastgesteld tussen prijs en gemiddelde oppervlakte (Pearson: -0,51 – Spearman: -0,52) en tussen 

de prijs en het aantal transacties (Pearson: -0,40 - Spearman: -0,34) (zie bijlage C). 
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Voor alle types van onroerende goederen, is de verkoopsprijs drastisch gestegen in de periode 

1990-2012. In 1990 kostte een gemiddeld woonhuis zo’n €50000, een villa zo’n €200000 en een 

appartement zo’n €53000. In 2012 is dit gestegen naar €200000 voor woonhuizen en 

appartementen en zo’n €350000 voor villa’s. De prijs van de bouwgronden steeg in diezelfde 

periode van 20 €/m² naar meer dan 160 €/m², een verachtvoudiging (Figuur 4-53, Figuur 4-54). 

  

  

Figuur 4-53 Evolutie van de gemiddelde prijs van alle verkochte woonhuizen, villa’s en landhuizen, 

appartementen en bouwgronden in Vlaanderen 
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Figuur 4-54 Evolutie van de gemiddelde prijs van verkochte woningen (verschillende types) en 

verkochte bouwgronden in Vlaanderen, relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1) 



HOOFDSTUK 4 Statistische analyse 
 

 
51 

  

  

Figuur 4-55 Scatterplots Gemiddelde prijs verkochte woningen (verschillende types) en verkochte 

bouwgronden vs. Groei van het ruimtebeslag 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de evolutie van het ruimtebeslag sterk kan worden verklaard 

door het aantal verkochte, en de oppervlakte van de verkochte bouwgronden. Deze worden op 

hun beurt verklaard door de grondprijzen van bouwgronden. De gemiddelde prijs van de 

bouwgronden, tot slot, hangt sterk samen met de andere economische variabelen zoals het BBP 

per inwoner (Pearson CC: 0,96 – Spearman CC: 0,97), het beschikbaar inkomen per huishouden 

(Pearson CC: 0,97 – Spearman CC: 0,99), de consumptieprijsindex (Pearson CC: 0,98 – Spearman 

CC: 1,00), de evolutie van de koopkracht (Pearson CC: 0,97 – Spearman CC: 0,99) en het 

gemiddelde bruto maandloon (Pearson CC: 0,99 – Spearman CC: 1,00), welke onderling sterk 

gecorreleerd zijn (zie Bijlage C). 
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 Kostprijs van het bouwen: ABEX 

De ABEX -index is een samenvatting van de waarnemingen van de leden van een Commissie die op 

nationaal niveau actief is. Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en 

privéwoningen. De index combineert hiervoor zowel prijzen van basismaterialen als de kostprijs 

van de arbeid. De index wordt twee maal per jaar gepubliceerd op de website van de Associatie 

van Belgische experten en is een relatieve waarde die de verhouding weergeeft tussen de huidige 

kostprijs en de kostprijs van de bouw van een gebouw in 1914. Voor deze oefening werd het 

jaarlijkse cijfer voor de maand november gebruikt. 

Ook de ABEX index loopt gelijk met het BBP per inwoner. De CC van de ABEX ten opzichte van het 

BBP per inwoner bedragen 0,963 (Pearson) en 0,979 (Spearman). 

  

Figuur 4-56 Evolutie van de ABEX-index in absolute waarde (index ten opzichte van 1914, links) en 

relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-57 Scatterplot ABEX-index vs. Groei van het ruimtebeslag 

Vervolgens werd de ABEX-index uitgezet ten opzichte van de evolutie van de koopkracht ten 

opzichte van het basisjaar 1996. Op deze manier kan de evolutie van de kostprijs van het bouwen 

vergeleken worden met de evolutie van de koopkracht. De verwerking gebeurde door de waarde 

van de ABEX index ten opzichte van basisjaar 1996 (1996 = 100) te delen door evolutie koopkracht 

ten opzichte van het basisjaar 1996 (1996 = 100). Het resultaat werd uitgezet ten opzichte van 100. 

Figuur 4-58 toont een dalende evolutie van de ABEX ten opzichte van de koopkracht. Dit wil zeggen 

dat de kostprijs van het bouwen trager stijgt dan de stijging van de koopkracht. Het bouwen wordt 

dus in relatieve termen goedkoper. 

Alhoewel er redelijk sterke CC gevonden kunnen worden (Figuur 4-59), is er geen duidelijk 

verklarend verband tussen de relatieve evolutie van de bouwprijs en de evolutie van het 

ruimtebeslag. De resultaten lijken zelfs contra-intuïtief: alhoewel het bouwen relatief gezien 

goedkoper wordt, daalt de groeisnelheid van het ruimtebeslag. De bouwprijs lijkt dus niet zo zeer 

van belang als verklarende factor voor de evolutie van het ruimtebeslag. 



HOOFDSTUK 4 Statistische analyse 
 

 

54 

  

Figuur 4-58 Evolutie van de ABEX-index ten opzichte van de koopkracht in absolute waarde (1996 = 

100, links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-59 Scatterplot ABEX-index ten opzichte van de koopkracht vs. Groei van het ruimtebeslag 

Tot slot werd de evolutie van de ABEX-index uitgezet ten opzichte van de evolutie van de grondprijs 

voor het basisjaar 1990. Hiervoor werd de waarde van ABEX-index voor ieder jaar, uitgezet ten 

opzichte van de waarde van de ABEX-index in 1990, gedeeld door de gemiddelde grondprijs van 
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ieder jaar, uitgezet ten opzichte van de gemiddelde grondprijs in 1990. Deze variabele geeft dus 

weer in welke mate de kostprijs van een nieuwbouwproject wordt gedomineerd door enerzijds de 

grondprijs, of anderzijds de kostprijs van het bouwen.  

Figuur 4-60 toont de evolutie in de tijd. De datareeks daalt sterk gedurende de ganse periode 1990-

2012. Dit wil zeggen dat gedurende deze periode de grondprijs veel sneller stijgt dan de kostprijs 

van het bouwen zelf. 

Deze variabele vertoont bovendien een sterke samenhang met de evolutie van het ruimtebeslag. 

Figuur 4-61 toont dat er een sterk positief verband is tussen de evolutie van de bouwprijs over de 

grondprijs en de evolutie van het ruimtebeslag.  

  

Figuur 4-60 Evolutie van de ABEX-index ten opzichte van de gemiddelde grondprijs (1990 = 1, links) 

en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, rechts) 
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Figuur 4-61 Scatterplot evolutie ABEX-index ten opzichte van de evolutie van de grondprijs vs. Groei 

van het ruimtebeslag 

 Hypotheekrente 

De Nationale Bank België publiceert de gemiddelde rentevoeten van de hypothecaire kredieten op 

jaarbasis sinds 1993. De datareeks uit deze studie werd opgebouwd als het gewogen percentage 

van de debetrentetarieven voor hypothecaire leningen uitgegeven door de Belgische 

kredietinstellingen op het einde van ieder jaar. 

Figuur 4-62 toont dat de gemiddelde hypotheekrente sinds 1993 sterk is afgenomen. Deze afname 

loopt gelijk met de afname van de groeisnelheid van het ruimtebeslag. Er is dan ook een positief 

verband te vinden tussen beide variabelen (Figuur 4-63). Dit lijkt contra-intuïtief: goedkopere 

leningen zouden dan leiden tot een minder snelle toename van het ruimtebeslag. De 

hypotheekrente kan dus niet als verklarende factor voor de evolutie van het ruimtebeslag gezien 

worden.  
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Figuur 4-62 Evolutie van de hypotheekrente (in %, links) en relatief ten opzichte van 2005 (2005 = 1, 

rechts) 

 

Figuur 4-63 Scatterplot Hypotheekrente vs. Groei van het ruimtebeslag 

4.3.4. VERKLARENDE VARIABELEN M.B.T. DE EVOLUTIE VAN HET GEBOUWENPARK 

De FOD Economie publiceert op jaarlijkse basis de kadastrale cijfers over de toestand van het 

aantal gebouwen in Vlaanderen. Hierbij wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen het 

aantal bouwlagen in de gebouwen en de totale bebouwde grondoppervlakte van de gebouwen. De 

statistische analyse tracht een verband te vinden tussen de evolutie van het ruimtebeslag in 

Vlaanderen en de evolutie van het gebouwenpark (jaarlijkse verschillen) voor verschillende types 

van gebouwen. 
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Figuur 4-64 toont aan dat de jaarlijkse toename van het aantal gebouwen ongeveer gelijkloopt met 

de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen. Het gebouwenpark volgt, met andere woorden, de 

evolutie in de bebouwde ruimte. Er kan bijgevolg dan ook een sterk positief verband gevonden 

worden tussen beide variabelen (Figuur 4-65). 

Indien we naar verschillende types van gebouwen gaan kijken, zijn er duidelijke verschillen op te 

merken. 

  

Figuur 4-64 Evolutie van het aantal gebouwen (jaarlijkse toename, links) en relatief ten opzichte 

van 2005 (2005 = 1, rechts) 

 

Figuur 4-65 Scatterplot Jaarlijkse toename van het aantal gebouwen vs. Groei van het ruimtebeslag 
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Figuur 4-66 en Figuur 4-67 tonen de evolutie van de jaarlijkse toename van het aantal gebouwen 

met verschillende bouwlagen. Het aantal nieuwe gebouwen met slechts 1 bouwlaag is drastisch 

afgenomen in de periode 1992 – 2013. Het aantal nieuwe gebouwen met 2 tot 5 bouwlagen, 

daarentegen, stijgt sterk in deze periode. Voor het aantal nieuwe gebouwen met meer dan 5 

bouwlagen is er geen duidelijke trend te zien. Er is dus duidelijk een trend naar een hoger ruimtelijk 

rendement van de bebouwde percelen.  

Het verband met de evolutie van het ruimtebeslag is minder duidelijk. Het aantal nieuwe 

gebouwen met 1 bouwlaag toont een positief verband met de evolutie van het ruimtebeslag 

(Figuur 4-68), voor de andere types van gebouwen kan er geen significant verband gevonden 

worden.  

  

  

Figuur 4-66 Evolutie van het aantal gebouwen met verschillende bouwlagen 
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Figuur 4-67 Evolutie van het aantal gebouwen met verschillende bouwlagen, relatief ten opzichte 

van 2005 (2005 = 1) 
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Figuur 4-68 Scatterplots Jaarlijkse toename van het aantal gebouwen met verschillende bouwlagen 

vs. Groei van het ruimtebeslag 

Voor de bebouwde grondoppervlakte van de nieuwe gebouwen zijn de trends minder duidelijk. 

Over het algemeen is er een afname van het aantal gebouwen met een grondoppervlakte kleiner 

dan 65m². Dit wil zeggen dat de kleinere gebouwen worden afgebroken of versmelten tot grotere 

gebouwen. Er is evenwel geen duidelijke trend in de tijd in terug te vinden (Figuur 4-69). Het aantal 

nieuwe gebouwen groter dan 65m², maar kleiner dan 105m² neemt over het algemeen toe. Ook 

hier is er geen duidelijke trend te onderscheiden. Voor de nieuwe gebouwen groter dan 105 m² is 

er een afname te zien. Waar er in 1992 nog meer dan 15000 nieuwe gebouwen groter dan 105 m² 

per jaar bijkwamen, is dit teruggevallen tot 8000 nieuwe gebouwen in 2012 (Figuur 4-69). Voor 

deze grote gebouwen kan er een positief verband gevonden worden tussen de toename van het 

aantal gebouwen en de evolutie van het ruimtebeslag (Figuur 4-70). Bovendien is er een sterke 



HOOFDSTUK 4 Statistische analyse 
 

 

62 

positieve correlatie met het aantal gebouwen met slechts 1 bouwlaag (zie Bijlage C: Pearson CC: 

0,97 – Spearman CC: 0,90): er worden dus steeds minder zeer grote gebouwen, met slechts een 

gelijkvloerse verdieping gebouwd. 

  

  

Figuur 4-69 Evolutie van het aantal gebouwen met verschillende bebouwde grondoppervlaktes 
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Figuur 4-70 Scatterplots Jaarlijkse toename van het aantal gebouwen met een verschillende 

bebouwde grondoppervlakte vs. Groei van het ruimtebeslag 

4.3.5. VERKLARENDE VARIABELEN M.B.T. INFRASTRUCTUUR 

Investeringen in wegen en infrastructuur werd toegevoegd als een mogelijke verklarende factor 
voor de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen (zie HOOFDSTUK 3). Aangezien hiervoor geen 
datareeksen gevonden werden, werden de groei van het wegennet (excl. autosnelwegen) in 
Vlaanderen gebruikt als proxy voor de investeringen in nieuwe wegen. Cijfers hiervan worden 
beschikbaar gesteld door de Studiedienst van de Vlaamse regering voor de periode 1993-2010. 
In de periode 1993-2010 stijgt de totale lengte van het Vlaamse wegennet van 64000km naar 
70000km. Er is echter geen duidelijke trend van deze groei in de tijd waar te nemen (Figuur 4-71). 
Er kan bijgevolg ook geen duidelijk verband met de evolutie van het ruimtebeslag vastgesteld 
worden (Figuur 4-72). 
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Figuur 4-71 Evolutie van groei van het wegennet (in km/jaar, links) en relatief ten opzichte van 2005 

(2005 = 1, rechts) 

 
Figuur 4-72 Scatterplot Jaarlijkse groei van het wegennet in Vlaanderen vs. Groei van het 

ruimtebeslag 
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HOOFDSTUK 5. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN UIT DE LITERATUUR 

Voor de factoren waarvoor geen direct bruikbare data gevonden worden en waarvoor de 

kwantitatieve analyse dus onmogelijk is, wordt op basis van een expertinschatting, de mogelijke 

causale relatie uitgeschreven. Het gaat hierbij voornamelijk om mogelijke verklarende factoren 

vanuit het gevoerde beleid aangaande de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Het doel van dit 

hoofdstuk is niet om het gevoerde beleid in detail te bespreken of te evalueren, maar om de 

voornaamste impacts op de evolutie van het ruimtebeslag te beschrijven. Een gedetailleerde 

literatuurstudie was immers onmogelijk binnen het gestelde tijdsbestek van voorliggende studie. 

De eerste wet met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Vlaanderen dateert 

van 1962. Deze wet regelde de opmaak van plannen op verschillende niveaus (nationaal plan, 

streekplannen, gewestplan, gemeentelijke plannen) en voerde een algemene vergunningsplicht 

voor bouwwerken in. Deze plannen werden echter nooit (nationaal plan, streekplan) of pas zeer 

laat (gewestplannen: 1976-1980) gerealiseerd. Bovendien werden er in de jaren ’70 en ’80 

uitzonderingsartikels opgenomen in de wet die een verdere toename van het ruimtebeslag in de 

hand werkten. In 1972 werd de zogenaamde ‘opvulregel’ ingevoerd, welke ervoor zorgde dat elke 

zone van 70m tussen twee woningen langs een uitgeruste weg opgevuld mocht worden. Bovendien 

hield het ‘minidecreet’ van 1984 een versoepeling in van de zonevreemde bedrijven. Beide regels 

werden pas afgeschaft in 1993 door de decreten die werden opgesteld in de aanloop van het RSV. 

De afschaffing van deze regels leidt waarschijnlijk tot het kleine dipje in het aantal verleende 

bouwvergunningen in de periode 1995-1998 (zie Figuur 4-3). Bovendien trad in 1993 ook het 

‘duinendecreet’ in voege, welke een bouwverbod binnen de beschermde duingebieden tot gevolg 

had en ook in verband kan gebracht worden met het dipje in het aantal verleende 

bouwvergunningen in de periode nadien. Het effect van deze decreten op de toename van het 

ruimtebeslag lijkt echter verwaarloosbaar: na 1999 zijn het aantal verleende bouwvergunningen 

weer op het peil van voor 1994, terwijl net in deze periode de sterke toename van het 

ruimtebeslag begint af te nemen. 

In de jaren ’90 groeide het besef dat een meer sturend beleid noodzakelijk zou zijn om de 

ruimtelijke kwaliteit te vrijwaren. Dit leidde tot het RSV dat in 1997 definitief werd goedgekeurd. 

Een van de belangrijkste doelstellingen uit het RSV, met betrekking tot het inperken van de sterke 

groei van het ruimtebeslag, is de 60/40 regel. 60/40 is de na te streven verhouding tussen 

woningen in de ‘stedelijke gebieden’ en het ‘buitengebied’. Een studie uit 2010 naar de effectiviteit 

van de uitvoering van het ruimtelijk beleid, uitgevoerd door de KULeuven, SUMResearch, het 

departement Architectuur van Sint-Lucas en de Radboud Universiteit van Nijmegen (in opdracht 

van het departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid), stelt echter dat deze 

kwantitatieve doelen niet volledig werden gehaald. Indien de strikte afbakening van de stedelijke 

gebieden wordt gehanteerd, werden in de periode 1991-1997 slechts 27,4% van de bijkomende 

woningen verwezenlijkt in het stedelijk gebied, in de periode 1997-2002 39,9% en in de periode 

2002-2007 48,6%. De doelstelling werd dus niet gehaald, alhoewel er zeker wel een positieve 

evolutie heeft plaatsgevonden.  

Verschillende factoren hebben, volgens het rapport, hierin een rol gespeeld. Ten eerste wordt er 

opgemerkt dat het oude planningssysteem, met de voorhanden zijnde voorraad aan woonzones, 
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nog steeds zwaar doorweegt. Het RSV zou wel hebben geleid tot een daling van het tempo 

waaraan de woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden. Ten tweede zou de afbakening van 

de stedelijke gebieden te traag zijn verlopen om de 60/40 doelstelling volledig te kunnen 

realiseren. In de derde plaats wordt melding gemaakt van de omzendbrief RO 97/03 die het 

aansnijden van het woonuitbreidingsgebied in het buitengebied blokkeerde. Deze omzendbrief zou 

in het begin hebben bijgedragen tot het realiseren van de 60/40 taakstelling, maar werd onder 

andere uitgehold door de versoepeling in de omzendbrief RO/2002/03 die meer belang gaf aan de 

atlas van de woonuitbreidingsgebieden. Deze vaststelling komt gedeeltelijk overeen met de 

trendbreuken die zijn vast te stellen in de evolutie van het ruimtebeslag: vanaf de goedkeuring van 

het RSV in 1997 daalt de jaarlijkse toename van het ruimtebeslag, terwijl bij het in voege treden 

van de omzendbrief RO/2002/03 in 2002 de afname opnieuw stabiliseert. Hieruit zou dus kunnen 

geconcludeerd worden dat beide omzendbrieven een belangrijke verklarende factor vormen voor 

de evolutie van het ruimtebeslag in Vlaanderen.  

Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt te worden dat de woonuitbreidingsgebieden (WUG) 

slechts een relatief klein deel uitmaken van het Vlaamse grondgebied. In 2007 bedroeg de totale 

oppervlakte van de WUG in Vlaanderen zo’n 28000 ha. Een kleine 18000 ha hiervan was nog 

onbebouwd en slechts een kleine 6000 ha hiervan is gecatalogeerd als ‘te ontwikkelen’. De huidige 

jaarlijkse groei van het ruimtebeslag is in de grootteorde van 2000 ha. Een groot deel hiervan vindt 

dus plaats buiten de WUG. 

Tot slot kan ook het grond- en pandendecreet uit 2009 nog worden geëvalueerd. Met dit decreet 

wil de Vlaamse overheid bouwgronden sneller op de markt brengen. Dit doet ze onder andere door 

bindende normen voor Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen enerzijds 

(activeringsplicht), en voor private ontwikkelaars anderzijds (o.a. activeringsheffing). Dit decreet 

zou kunnen leiden tot een nieuwe sterke groei van het ruimtebeslag vanaf 2010. Dit wordt echter 

niet waargenomen in de gebruikte tijdsreeksen. De groei van het ruimtebeslag sinds 2010 is tot nog 

toe gelijk gebleven aan de groei in de periode 2002-2009. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit 

dat de eigendomsstructuur van de onbebouwde percelen in Vlaanderen sterk versnipperd is. 

Slechts 10% van het totale aanbod (13,7% van de oppervlakte) is in handen van de overheid, terwijl 

84% in handen is van particulieren (82,6% van de oppervlakte). Hiervan is het overgrote deel in 

handen van eigenaars die slechts 1 perceel in eigendom hebben. Een minderheid hiervan is in 

eigendom van vennootschappen of verenigingen. Dit is een belangrijk gegeven in het debat over 

het op de markt brengen van (overheids-)gronden en dus het slagen van grond- en pandendecreet. 
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HOOFDSTUK 6. CONCLUSIE 

Afhankelijk van de gebruikte databronnen en de gehanteerde definities van het ruimtebeslag 

worden verschillende cijfers gerapporteerd voor Vlaanderen. Deze lopen voor 2013 uiteen tussen 

18,7% en 32,1%. De cijfers hebben echter gemeen dat ze allen een sterke toename van het 

ruimtebeslag aangeven tijdens de laatste 30 jaar. 

Volgens de cijfers van de FOD Economie nam de oppervlakte van de bebouwde gronden en 

aanverwante terreinen toe van zo’n 19,6% in 1985 tot 26,6% in 2013. In dezelfde periode nam de 

totale oppervlakte aan bebouwde percelen (op basis van het Kadasterregister) toe met zo’n 95000 

ha van 11,6% van het ganse grondgebied naar 18,7% van het grondgebied. Gedurende deze 

periode doen er zich twee verschillende trendbreuken voor. Na een relatief stabiele periode met 

een toename van de bebouwde percelen met zo’n 12 ha/dag daalt de toename sterk vanaf 1997. 

Deze afname van de groei stabiliseert opnieuw vanaf 2002 op een lager niveau van ongeveer 

6ha/dag. 

Deze evolutie kan verklaard worden door verschillende factoren. 

In de eerste plaats  komt de trendbreuk van 1997 overeen met de goedkeuring van het RSV. Meer 

bepaald kan de omzendbrief RO 97/03 over het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied als 

mogelijke verklarende factor voor de trendbreuk in de evolutie van het ruimtebeslag beschouwd 

worden. De versoepeling van deze omzendbrief in 2002 leidde dan weer tot een stabilisatie van het 

ruimtebeslag. 

Naast deze beleidsfactoren, zijn er een aantal verklarende variabelen waarvoor via de statistische 

analyse een verband kon aangetoond worden. Tabel 6-1 geeft het overzicht van de relevantie van 

alle geteste verklarende variabelen. Hierbij worden de volgende aannames gemaakt (CC worden 

beoordeeld op hun absolute waarde, zonder rekening te houden met richting (+ of -) van het 

verband):  

 0 < |CC|< 0.30: zeer zwak verband 

 0.30 < |CC| < 0.50: zwak verband 

 0.50< |CC| < 0.70: matig verband 

 0.70 < |CC| < 0.90: sterk verband 

 0.90 < |CC| < 1.00: zeer sterk verband 

Volgens de statistische analyse lijkt vooral de verkoop van onroerende goederen een belangrijke 

rol te spelen. De evolutie van het aantal verkochte bouwgronden en de gemiddelde oppervlakte 

van deze bouwgronden lijkt eenzelfde trend te volgen als de evolutie van het ruimtebeslag. Het 

aantal verkochte bouwgronden lijkt op zijn beurt sterk samen te hangen met de gemiddelde 

grondprijs van de verkochte bouwgronden, welke sterk is toegenomen in de periode 1990-2013. 

Deze grondprijs, tot slot, vertoont een sterke correlatie met verschillende economische variabelen, 

zoals de koopkracht en het bruto binnenlands product. 

Door deze sterke prijsstijging van de bouwgronden, lijkt er een verschuiving plaats te vinden van 

nieuwbouw naar de aanschaf en renovatie van bestaande gebouwen. Dit is duidelijk te zien in het 
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aantal bouwvergunningen afgeleverd voor renovatie en verbouwingen en in de evolutie van het 

aantal verkochte woningen (woonhuizen, villa’s en appartementen). Bovendien wordt er gestreefd 

naar een hoger ruimtelijk rendement van de nieuwbouwpercelen: zo worden er steeds minder zeer 

grote gebouwen gebouwd met slechts één bouwlaag. 

De verschillende onderzochte demografische factoren, tot slot, hebben geen duidelijk effect op de 

evolutie van het ruimtebeslag. Zo tonen de correlatiecoëfficiënten geen sterk verband aan. Wel 

komt de trendbreuk in 2002, waarbij de toename van het ruimtebeslag opnieuw stabiliseert, 

overeen met een trendbreuk van de bevolkingsgroei, waarbij een stijgend buitenlands 

migratiesaldo leidt tot een sterkere bevolkingsgroei vanaf 2002. Een nadere analyse over de 

vestigingspatronen van deze buitenlandse migranten (binnen of buiten het bestaande 

ruimtebeslag) en over de interne verschuivingen die hierdoor teweeggebracht worden, zou kunnen 

uitwijzen of deze vaststelling berust op toeval of dat er sprake is van een verband tussen het 

migratiesaldo en de evolutie van het ruimtebeslag. Een dergelijke analyse maakte echter geen deel 

van het voorliggende expertenadvies en was onmogelijk binnen het gestelde tijdskader. Deze 

vaststelling werd dan ook niet van naderbij onderzocht. 

Tabel 6-1 Overzicht verklarende waarde volgens de Pearson CC en de Spearman CC van de 

verschillende geteste variabelen 

Verklarende variabele Sterkte Pearson CC Sterkte Spearman CC 

Belasting op onbebouwde 

grond 
zeer zwak zeer zwak 

Groei bevolking matig zwak 

Groei HH zwak matig 

Groei 65+ zeer zwak zeer zwak 

Groei 19- zwak zwak 

Buitenlands migratiesaldo sterk matig 

Binnenlands migratiesaldo zwak zwak 

Aangroei seniorenflats zeer zwak zeer zwak 

BBP/inwoner zeer sterk sterk 

Beschikbaar inkomen per HH sterk sterk 

Consumptieprijsindex tov 1988 sterk sterk 

Evolutie koopkracht (1996 = 

100) 
sterk matig 

Gemiddeld bruto maandloon matig matig 

ABEX index sterk sterk 

ABEX/koopkracht (1996 = 100) sterk matig 

Gini voor tax sterk sterk 

Aandeel eigenaars sterk sterk 

Omzetcijfers bouwnijverheid 

tov 2000 
sterk sterk 
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Conjunctuur Ruwbouw zeer zwak zeer zwak 

Aandeel van gezinsuitgave 

voor wonen (promille) 
matig matig 

Gemiddelde prijs woonhuizen sterk sterk 

Gemiddelde oppervlakte 

woningen (grond) 
matig matig 

Aantal verkochte woonhuizen zeer zwak zeer zwak 

Gemiddelde prijs villa's zeer sterk sterk 

Aantal verkochte villa's zeer sterk sterk 

Gemiddelde prijs 

appartementen 
sterk sterk 

Aantal verkochte 

appartementen 
zeer sterk sterk 

Aantal verkochte bouwgronden zeer sterk sterk 

Gemiddelde prijs bouwgronden 

(/m²) 
sterk sterk 

Totale oppervlakte verkochte 

bouwgronden (m²) 
zeer sterk sterk 

Gemiddelde oppervlakte 

verkochte bouwgronden 
sterk sterk 

Bouwactiviteit nieuwe 

bestellingen 
matig zwak 

Hypotheekrente sterk sterk 

Toename aantal gebouwen zeer sterk sterk 

Toename aantal gebouwen 

met 1 bouwlaag 
sterk matig 

Toename aantal gebouwen 

met 2 of 3 bouwlagen 
matig zwak 

Toename aantal gebouwen 

met 4 of 5 bouwlagen 
zwak zeer zwak 

Toename aantal gebouwen 

met meer dan 5 bouwlagen 
zwak zeer zwak 

Toename aantal gebouwen < 

45m² 
zeer zwak zeer zwak 

Toename aantal gebouwen 45-

64m² 
zeer zwak zeer zwak 

Toename aantal gebouwen 65-

104m² 
zeer zwak zeer zwak 

Toename aantal gebouwen > 

105m² 
zeer sterk sterk 

aantal vergunningen matig zwak 
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aantal vergunningen renovatie zeer sterk sterk 

aantal vergunningen 

appartement 
sterk sterk 

Evolutie ABEX/Evolutie 

grondprijs 
zeer sterk sterk 

Totale Oppervlakte woningen sterk sterk 

Lengte wegen zwak matig 
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