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1 CONTEXT EN ANALYSE

1.1 PROBLEEMSTELLING IN EEN BREDER KADER

Het Vlaamse grondgebruik is overmaats en verkwistend. België is er in geslaagd om met zijn 11.000.000 inwoners (minder dan de bevolking
van metropolen als Parijs of  Londen) een heel land kapot te verkavelen. De bebouwde oppervlakte neemt nog steeds toe.  Dagelijks
verdwijnt er in Vlaanderen tussen de 5 en de 6 hectare open ruimte, wat neerkomt op een dagelijkse bijkomende grondinname van
10 à 12 voetbalvelden! Naast een te grote bebouwde footprint is er een bijkomend en zeer diep geworteld probleem: het bebouwde areaal
is zeer sterk versnipperd. 

Bovenstaande kaart toont de bebouwde gronden in het centrum van Vlaanderen, we zien links Gent, bovenaan Antwerpen, onderaan Brussel als witte vlek
en rechts Leuven en Diest. Deze kaart laat niets aan de verbeelding over: de fragmentatie van het woonweefsel is choquerend. En dat parallel daarmee
ook de de open ruimte, de groene zones en de natuurgebieden hopeloos versnipperd zijn, is een evidentie.

Vlaanderen heeft in Europa het hoogste percentage bebouwde oppervlakte alsook het record aantal uren file per werkneme r. Het is
in dergelijk gefragmenteerd woonweefsel onmogelijk om een economisch haalbaar en betaalbaar openbaar vervoer uit  te werken. Dat
Vlaanderen tijdens de piek van de verkavelingswoede (in de tweede helft van de 20e eeuw) op een paar decennia tijd meer en meer
afhankelijk is geworden van de auto mag blijken uit de volgende cijfers: in 1960 noteerden we 230 miljoen treinreizigers, in 2000 waren er
dat nog slechts 150 miljoen. 

"Als Vlaanderen aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen dan zal in 2050 41,5% van de beschikbare ruimte volgebouwd
zijn. Dat blijkt uit een doctoraal onderzoek aan de KU Leuven. In 1976 was dat nog 7,2%." (bron: Bond Beter Leefmilieu en
KULeuven). 

Hierna worden een aantal kerncijfers en grafieken weergegeven die de actuele ruimtelijke problematiek in Vlaanderen, België en Europa
weergeven vanuit verschillende invalshoeken. 
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• Vlaanderen (2011): circa 26 % bebouwd (zie bovenstaande grafiek)

• België (2009-2012): 10 à 13 % bebouwd naargelang bron (na Nederland de hoogste bebouwing van Europa)
• Nederland (2009): 13 à 15 % bebouwd naargelang bron

(zie o.a. http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0060-Bodemgebruik-in-Nederland.html?i=15-18)
• Europa (2009): 4 % bebouwd (EU-27) (bron: Eurostat)
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In bovenstaande grafiek zien we de procentueel mineraal volledig afgedekte oppervlakte per land (dit cijfer is steeds lager dan de totale
bebouwingsgraad). Het Belgische cijfer is het tweede in de reeks, ondanks de lage bebouwingsgraad van Wallonië, wat betekent dat de
bebouwingsgraad in Vlaanderen abnormaal hoog is. 

Ruimtebeslag in Vlaanderen: Oppervlakte Vlaanderen: 1.352.000 ha
Oppervlakte verhard: 143.394 ha
Percentage verhard: 10,6%
Oppervlakte bebouwd: 205.200 ha
Percentage bebouwd: 15,2%
Oppervlakte verhard + bebouwd: 348.594 ha
Percentage verhard + bebouwd: 25,8% 
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Kaart van de bodemafdichting in Europa in 2010. 
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Twee diagrammen van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek die elke twijfel uitsluiten: 80% van de habitat-types en 60% van de dier- en
planten-soorten bevinden zich in categorie U2, de laatste voor verdwijnen of uitsterven . We kunnen echt niet langer ontkennen dat de natuur zeer
ernstig bedreigd is door ons te hoog bodembeslag. 
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Citaten over bodemgebruik.

Franklin D. Roosevelt: “The nation that destroys its soils, destroys itself”

Aldo Leopold: “Conservation is getting nowhere because it is incompatible with our Abrahamic concept of land. We abuse land because we
regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and
respect.” 

Jose Ortega Y Gasset: "I am I plus my surroundings and if I do not preserve the latter, I do not preserve myself."

John James Audubon: “A true conservationist is a man who knows that the world is not given by his fathers, but borrowed from his children.” 

Mark Twain: "The problem with land is that they stopped making it some time ago." 

Stewart Udall:  "A limit on the automobile population of the United States would be the best of news for our cities. The end of automania
would save open spaces, encourage wiser land use, and contribute greatly to ending suburban sprawl."

Jim Fowler: "The quicker we humans learn that saving open space and wildlife is critical to our welfare and quality of life, maybe we'll start
thinking of doing something about it." 

Tim Kaine: "You have got to connect your land use decisions with transportation decisions".

Albert Einstein: "The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything". 
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Causale situering van het ruimtegebruik en het ruimtelijk rendement in Vlaanderen. 

Vlaanderen is qua ruimtegebruik een extreem voorbeeld van een globaal probleem: een planetaire overbevolking, het uitsterven van 30%
van alle fauna en flora in de voorbije 30 jaar en de toename van de ecologische footprint tot ver boven het duurzaam draagvermogen van de
planeet. 

Tabel met de evolutie van de ecologische voetafdruk van de mensheid.

In dat perspectief is het uiterst urgent om de focus te verleggen. Klimaat CO2, dalende biodiversiteit, tekort aan voedsel en water... dit
zijn niet de oorzaken maar de gevolgen van het basisprobleem, namelijk het feit dat de activiteiten van de menselijke soort een veel te
groot beslag leggen op beschikbare ruimte. De ernst van deze situatie is tot op heden zwaar onderschat. 

Typerend voor Vlaanderen komt bij de hoge reële ruimtelijke footprint ook nog eens de hoge graad van ruimtelijke versnippering. Deze
laatste is de directe oorzaak van het actuele mobiliteitsinfarct. Het grote aantal kleine woonfragmenten in het buitengebied (verkavelingen,
lintbebouwing, enz.)  zorgen voor een zeer grote nood aan individuele verplaatsingen. Een gezin in een verkaveling is  bijna voor elke
behoefte  aangewezen  op  de  auto.  Ouders  rijden  in  het  weekend  ettelijke  kilometers  naar  de  supermarkt,  naar  de  jeugd-  en  sport-
verenigingen van hun kinderen, enz. Aangezien bijna niemand woont waar hij  werkt  komt daar tijdens de werkdagen een gigantische
hoeveelheid files bij. 
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1.2 DIAGNOSE VAN OORZAKEN 

1.2.1 DUALISME EN ANTROPOCENTRISCH RUIMTEGEBRUIK.

Uit de filosofie van het 'dualisme' (= scheiding tussen materie en geest) volgt een zeer eigenaardig schisma: enerzijds heb je materie, aarde,
lichaam; anderzijds heb je geest, hemel, en ziel. Als bij toeval is alles wat waardevol is elders, onzichtbaar en quasi onbewezen. Aan de
minder waardevolle zijde heb je materie,  lichaam, aarde...  dingen die je mag bezitten, verkopen, exploiteren, winst  mee maken...  Het
dualisme is een directe bron van devaluatie van materie en 'bodem' tot een product dat ongebreideld mag vermarkt worden.

Een gelijkaardige visie zien we in veel theïstische religies. Vlaanderen kent reeds van in de middeleeuwen een historische fragmentatie die
is ontstaan door de vestiging van honderden hoeves en gehuchten langs de vele rivieren en beken in de delta van de Schelde en de Rijn.
Deze historische fragmentatie is echter slechts een eerste laag en zeker geen verklaring voor de huidige woonwolk. In de 19e eeuw was in
België de invloed van de Katholieke Kerk op ruimtelijke organisatie van het land zeer groot, zoals ook mag blijken uit onderstaand citaat uit
de pauselijke encycliek Rerum Novarum:  

"... Hieruit volgt, dat de mens niet alleen het eigendom moet hebben van de vruchten der aarde, maar ook van de aarde zelf, omdat hij ziet,
dat uit haar opbrengst het noodzakelijke voor de toekomst hem verschaft wordt... ...Dat echter God de aarde aan het mensdom in zijn
geheel heeft gegeven, om er nut en voordeel uit te trekken, dit kan zeker op generlei wijze een beletsel zijn voor het privaatbezit. Want
dat God de aarde als gemeen goed aan de mensen gegeven heeft, betekent niet, dat volgens Zijn bedoeling het eigendom er van bij allen
tezamen zou zijn, maar dat Hij aan niemand in het bijzonder een deel ten bezit heeft aangewezen, terwijl Hij de afbakening der particuliere
eigendommen overliet aan de persoonlijke inspanning der mensen en de instellingen der volkeren...."
(Paus Leo XIII, Rerum Novarum, Deel 1, hfdst. 1, art. 2, $1; 15 mei 1891)

Veel meer dan het voorgaande was er niet nodig om de Vlaming te doen verworden tot de uitbater bij uitstek van 'supermarkt aarde'...

1.2.2 EEN ZWAKKE RUIMTELIJKE TRADITIE. 

Door de sterke politieke steun aan gezinnen voor de verwerving van een private grond in het buitengebied, werd in Vlaanderen op het einde
van  de 19e  eeuw de woonstructuur  nog  veel  verder  versnipperd  èn vast  gebetonneerd  in  een individueel  eigendomsrecht  dat  quasi
onaantastbaar  was en nog steeds is.  Onze in  Europa uitzonderlijke  graad van ruimtelijke  versnippering is  onmiskenbaar een typisch
Vlaamse 'foute' ruimtelijke traditie. In de 20e eeuw zien we een politieke geschiedenis die systematisch gekenmerkt wordt door een zwak
stedelijk beleid. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997 (meer dan 100 jaar na Rerum Novarum) was het eerste beleidsinstrument
dat iets probeerde te verhelpen aan het overmatig grondgebruik en de hopeloze fragmentatie. Maar ook dat plan werd zwaar geamendeerd
en de beoogde doelstellingen (vooral op het vlak van de 'gedeconcentreerde bundeling') werden nooit gehaald. In dat opzicht kunnen we in
Vlaanderen spreken van  een chronisch laag niveau qua stedenbouwkundige cultuur en zuinig grondgebruik .  Er werd gedurende
meer dan een eeuw niet gekozen voor de stad; door de middenklasse de kans te geven zich buiten de steden te vestigen vermoordde men
de stad en het platteland. Men liet de stad over aan migranten en kansarmen en gebruikte ze alleen nog om er te komen werken, te komen
shoppen of cultuur te consumeren. Wonen en belastingen betalen deed men in het buitengebied. Het negatieve beeld van de steden is
eigenlijk het resultaat van een  self-fulfilling prophecy. En door het platteland te verkavelen verdween ook daar de kwaliteit en de o zo
beminde landelijkheid. Het resultaat is dat we èn geen goede steden èn geen natuur meer hebben. 

Overmaatse grondrechten zijn echter niet alleen in Vlaanderen een probleem. We stellen vast dat de meeste culturen – ongeacht hun
filosofie of  religie – een zeer  antropocentrisch wereldbeeld in de praktijk  brengen. Enkel bij  een aantal Indianenstammen in Noord-
Amerika was er een meer terughoudende attitude en was de mens – samen met de andere levensvormen – 'te gast' op de aarde; de mens
mocht  bijgevolg  de  aarde  niet  bezitten.  In  veel  culturen  beschouwt  de  mens  zich  als  de  dominante  heerser  of  als  godenkind  met
uitzonderlijke  prerogatieven.  Elk  antropocentrisch  wereldbeeld  is  een  ideaal  excuus  voor  ongebreideld  bodemgebruik  en  ongeremde
exploitatie van de aarde. Pas in de laatste decennia ontstaat hierin een kentering: misschien is de aarde inderdaad niet van de mens, maar
is  de  mens  van  de  aarde.  De  vraag  die  moet gesteld  worden  is  of  de  menselijke  intelligentie  ons  niet  veeleer  plichten  en
verantwoordelijkheden geeft, in de plaats van rechten...
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1.2.3 HET GOEDPRATEN VAN SCHEEFGEGROEIDE SITUATIES
De graad van fragmentatie van onze gebouwde omgeving, deels historisch middeleeuwse en deels het product van falende stedenbouw in
de 19e en 20e eeuw, is zeer ver gevorderd. Maar dat is een onvoldoende reden om de ruimtelijke situatie te aanvaarden als iets dat niet
meer  te  corrigeren  valt.  In  veel  recente  studies  zien  we  vergoelijkende  kromspraak  die  vaak  een  impliciete  gehele  of  gedeeltelijk
aanvaarding van ons bouw- en woonmodel bevat. Termen als 'netwerkstad', Vlaanderen als 'metropolitane regio' (terwijl er aan die bouw- en
woon-wolk niks metropolitaans te bekennen valt), concepten als 'productieve landschappen' 'the ambition of the territory'... bevatten nog te
vaak een te grote dosis tolerantie voor de situatie zoals ze is  en trachten naar oplossing te zoeken zonder fundamentele herziening van
onze slechte ruimtelijke 'basisgewoontes' en ons verbrokkeld weefsel. Dergelijke concepten en processen kunnen misschien geldig zijn als
'vertrekpunt' in een overgangsfase maar mogen zeker niet ingezet worden als einddoelen op zich. Men moet de gedachtensprong durven
maken naar een fundamentele herschikking, naar een uitdovingsbeleid, naar ruimtelijke krimp en doorgedreven coagulatie en verdichting. 

1.2.4 DE REGELGEVING ALS REM OP VERDICHTING 
De overheid vraagt zich af hoe ze de mentaliteit bij de bouwheren en planners kan beïnvloeden en welke sensibilisering er nodig is om ons
ruimtebeslag te reduceren. Wat ze misschien onvoldoende weet is dat  de ontwikkelaars en ontwerpers die reeds willen inzetten op
verdichting en voorbeeldig ruimtegebruik daarin vaak het meest gehinderd worden door regelgeving, planningsinstrumenten en
stedenbouwkundige geplogenheden. We geven hieronder een opsomming:

• Woonuitbreidingsgebieden aansnijden, verkavelen, vrijstaand bouwen... deze vormen van ruimtelijke 'bad practice' zijn nog steeds
niet  verboden.  Veel  processen  verlopen  dan  via  de  weg  van  de  minste  weerstand,  waardoor  de  optimale  scenario's  voor
verdichting en beperkt ruimtebeslag niet opgezocht of gevolgd worden.

• Gewestplannen bevatten veel te lage dichtheden en ze zijn op heel wat stukken van het grondgebied nog steeds van kracht. Zo
zijn er talrijke Vlaamse gemeenten in de rand van Brussel waar je bij wijze van spreken op amper 10 km van de grote markt van
de hoofdstad van Europa niet hoger dan twee bouwlagen met een hellend dak mag bouwen...

• Ook de ambities van het voormalige Structuurplan Vlaanderen waren ondermaats: het mikte op slechts 25 woningen per hectare
voor de gebieden met zogenaamd hoge dichtheid. Recente studies wijzen eerder in de richting van 50 tot 100 woningen per
hectare als streefcijfer voor ecologische verdichte steden.

• Het stedenbouwkundig vergunninggevend apparaat heeft een al te grote angst voor schaal, dichtheid en hoogte. Een schaalbreuk
zou echter net zo goed een landmark of een schaalsprong kunnen genoemd worden en aldus een positieve connotatie krijgen, net
omdat dergelijke elementen het (stads-)landschap beter leesbaar maken. Als schaalbreuken per definitie fout zouden zijn dan
hadden we nooit kerken of belforten gebouwd...

Brussel in Photoshop: ALLE hoge gebouwen (historische en nieuwe, torens, kerken...) zijn vervangen door eenvormige laagbouw. Het resultaat
is een griezelig monotone stadsruimte zonder enige articulatie.  Een schitterend bewijs  'ex absurdo' hoe belangrijk schaalbreuken en hoge
oriëntatiepunten zijn voor het structureren en leesbaar maken van een stedenbouwkundige omgeving. Dit kunstwerk is gedurende meer dan een
jaar tentoongesteld in de inkomhal van het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) te Brussel. Auteur: Baukunst – Adrien Verschuere.
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• Hoogbouw  heeft  -  grotendeels  ten  onrechte  -  een  kwalijke  reputatie.  Hoogbouw werd  vooral  gestigmatiseerd  door  sociale
hoogbouw (= huisvesting zonder vrije keuze), door speculatieve hoogbouw uit de jaren '60 en '70 en is nadien verder verguisd
door de kritiek op het modernisme. Hierdoor hebben we in Vlaanderen quasi geen hoogbouwtraditie en ontbreekt het aan goede
voorbeelden. Tegelijk wordt hoogbouw in het vergunninggevend traject vaak foutief beoordeeld.  Wind is bij hoogbouw frequent
een groot probleem (dat nochtans gemakkelijk  oplosbaar is),  maar dit  wordt  bijna nooit  onderzocht.  Schaduw is  zelden een
probleem (maar wordt het meest frequent gehoord als kritiek). 

Vergelijking van de schaduwimpact van eenzelfde volume, éénmaal neerliggend en éénmaal rechtopstaand. We stellen vast dat de oppervlakte
van het maaiveld die gedurende 6 uren geen zonlicht ontvangt bij het neerliggende gebouw 11 maal groter is dan bij de toren. Bovendien reist de
top van de schaduw van een toren – net als een zonnewijzer – veel sneller over het landschap. Bij een toren van 200m hoog reist de schaduw
over het landschap met een snelheid van 53,6 meter per uur. Dus, zelfs als bij hoogbouw meer percelen tijdelijk beschaduwd worden, dan zal dit
steeds voor een zeer korte tijdsduur zijn.  

Tegelijk moeten we hier onderlijnen dat hoogbouw niet de enige manier van verdichten is. Ook met andere woonvormen zoals
geschakelde laagbouw, compacte rijwoningen met tuin, middelhoogbouw, enz. kunnen vergelijkbare dichtheden gehaald worden.
Enkel wanneer zeer hoge dichtheden nodig of wenselijk zijn, of wanneer publiek groen moet gecreëerd worden op gronden met
hoge vastgoedwaarde, is hoogbouw meestal de enige oplossing. 

• Het arsenaal aan regelgeving en de sterke democratische ontvoogding van de burger zetten de deur open voor heel wat inciviek
nimby gedrag. Democratie is nodig,  en buurtprotest is soms terecht.  Maar al  te vaak echter gaat het hier  om kleine lokale
belangen en wordt het algemeen belang daarvoor vaak opzij gezet. Slechts een paar protesterende enkelingen kunnen op die
manier grote – ook kwalitatieve – projecten jaren tegenhouden en voor gigantische meerkosten zorgen. Men zou zich de vraag
kunnen stellen of het niet wenselijk is om klagende partijen wiens protesten niet ontvankelijk of niet correct zijn, aansprakelijk te
stellen voor de economische schade die ze aanrichten... 
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• Heel  wat  stedenbouwkundige  geplogenheden  en  praktijken  zijn  niet  gestoeld  op  bewezen  kwaliteiten.  Het  veel  te  frequent
gehanteerde rijwoningprofiel 15m bouwdiepte op het gelijkvloers, 12m op de verdieping en daarboven een hellend dak heeft geen
enkele bewezen meerwaarde of kwaliteit tegenover andere mogelijke profielen. Bouwen in tweede orde wordt om onbewezen
argumenten vaak vermeden.  En het wordt – ten onrechte - algemeen voor waar aangenomen dat de kroonlijsthoogtes
tussen twee aangrenzende panden best niet teveel mogen verspringen.  Een goed tegenvoorbeeld daarvan is een stad als
Buenos Aires, een stad waar veel ambitieuze stedenbouwkundige kwaliteitscriteria gebruikt werden (bezonning, woonkwaliteit,
dichtheid, enz.) maar het uitlijnen van kroonlijsten was daar bewust niet bij. Het vrijlaten van de kroonlijsthoogte heeft er tot een
sterk  gearticuleerd  straatprofiel  geleid  waarbij  aangrenzende  gebouwen  in  hoogte  zeer  sterk  verspringen.  Door  dergelijke
verspringende profielen ontstaan veel blinde wachtgevels,  wat op zich geen probleem is,  èn krijgt  de straat een veel betere
bezonning dan wanneer alle bouwhoogtes op elkaar zouden uitgelijnd zijn. Enkele foto's hierna tonen dit aan. 

De straten van Buenos Aires het hun sterk verspringende kroonlijsthoogte; een verschijningsvorm die zo typerend is voor deze stad dat men er sinds kort
over spreekt om aan dit 'dansende' profiel zelfs enig patrimoniumwaarde toe te kennen. Men kan alleen maar vaststellen dat wat in het ene land absoluut
'not done' is elders net als waardevol wordt gezien...  
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Indien men verdichting combineert met het uitlijnen van kroonlijsthoogtes, verduistert men de publieke ruimte.  Hierdoor ontstaat de typische 'zeedijk-
architectuur' zoals we die kennen van de Belgische kust. Of erger nog: indien er een aantal lage gebouwen in de straat staan dan wordt deze ondermaatse
schaal de norm en is verdichten quasi onmogelijk.

Het niet langer uitlijnen van kroonlijsthoogtes is een noodzakelijke voorwaarde om kwalitatieve verdichting mogelijk te maken. Dit leidt tevens tot een betere
bezonning van de straat en de tuinen. Uiteraard dienen andere kwaliteiten dan mee in het oog gehouden te worden (voldoende mix van functies en woon-
ondersteunende diensten, voldoende hoge dichtheid, micro-klimaat en wind, enz.). 
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1.3 ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE KOSTEN VAN DE VERSNIPPERING

In naam van het verder zetten van de economische groei en het stimuleren van de bouw- en vastgoedsector, wordt nog steeds gepleit voor
het verder aansnijden van bouwgronden, het goedkoper maken van kavels, enz. We zijn echter een kritiek punt voorbij; het is duidelijk dat er
een sterk omgekeerd effect is beginnen spelen. Ons groot ruimtebeslag en zijn grote graad van versnippering zijn beiden nefast geworden
voor de economie. 

Het ruimtebeslag op zich heeft een groot aantal negatieve economische effecten:
• De  grote  bebouwingsgraad  zorgt  voor  kleinere  infiltratiecapaciteit  en  een  steeds  snellere  afvoer  van  regenwater  aan  de

oppervlakte: een directe oorzaak van een toenemend overstromingsgevaar bij zware regenval. 
• De grote bebouwingsgraad en diezelfde lage infiltratiecapaciteit zorgen voor chronische daling van het diepe grondwaterpeil,

we kunnen steeds minder drinkwater oppompen en moeten steeds meer duur drinkwater elders (o.a. in Wallonië) gaan aankopen. 

Hetzelfde geldt voor de versnippering:
• Teveel verspreide kleine gronden zorgen voor rendementsverlies in de bouw en vastgoedsector: de complexe versnippering

werkt complexe eigendomsstructuren en complexe regelgeving in de hand waardoor veel projecten vertraagd worden. Grotere
projecten hebben veel groter vastgoedrendement maar komen bijna niet voor. 

• Om de gefragmenteerde bebouwing te ontsluiten en van nutsvoorzieningen te voorzien is een gigantische infrastructuur nodig.
Vlaanderen heeft in Europa een aantal trieste records: grootste aan km wegenis per inwoner; grootste aantal uren file per
werknemer, duurste totale aansluitingskost per wooneenheid op nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, kabel, telefoon,
riolering). Het rioleringsnet van Vlaanderen is zo lang dat de budgetten ontbreken om het te onderhouden (vorige maand nog
melde de bevoegde minister dat meer dan 6000 km kapotte riolering niet kunnen vervangen worden om dat er gewoon geen geld
voor  is).  Het  mag duidelijk  wezen dat  de aanleg en het  onderhoud  van  al  deze  infrastructuur  handenvol  geld  kost  aan de
particulieren èn aan de staat (niet alleen het onderhoud van wegenis, riolering en openbare infrastructuur maar ook jaarlijkse
exploitatie zoals wegverlichting, markeringen, verkeersborden, strooizout in de winter, enz.). 

• Vlaanderen verbruikt  20 à 30% meer energie  per  BNP éénheid t.o.v.  het  Europese gemiddelde (men noemt dit  verbruik  de
energie-intensiteit). Men heeft de verschillende energiestromen per land in kaart gebracht. In Vlaanderen heeft is het meerverbruik
louter te wijten aan twee oorzaken: mobiliteit en de verwarming van vrijstaande gebouwen. 

• In dit  versnipperd ruimtelijk model is een betaalbaar openbaar vervoer quasi onmogelijk:  er is  nood aan veel te veel
stopplaatsen met per stopplaats veel te weinig reizigers. 

Het is belangrijk dat de economische kosten van ons ruimtelijk versnipperd model niet alleen gecommuniceerd worden naar de verschillende
betrokken doelgroepen maar ook en vooral naar de politiek en de diverse overheden. 

Naast de evidente economische ramp, is ook de ecologische impact van een groot en versnipperd ruimtebeslag voor de hand liggend:
verdwijning van onaangetaste open ruimte en ecosystemen, fragmentatie van ecosystemen tot  veel te kleine en onleefbare entiteiten,
isolement van ecosystemen door teveel wegenis en afsluitingen zodat migratie voor landdieren quasi onmogelijk wordt, enz. 

Maatschappelijk gezien betalen we ook op andere domeinen eenzelfde een hoge prijs. Bijvoorbeeld op cultureel of sportief vlak. België
behaalt, in verhouding tot de grootte van zijn bevolkingsaantal, systematisch een abnormaal laag aantal olympische medailles. De reden is
voor de hand liggend: door de verdorping van ons gebouwd weefsel hebben we geen enkele metropool die groot genoeg is (= financieel
draagkrachtig genoeg) voor het uitbouwen van een topsport infrastructuur. We hebben van alles “te veel en te klein”: teveel slechte kleine
zwembaden; te veel en te kleine muziek- en kunst- academiën; te veel en te kleine culturele centra; enz. Onze ruimtelijke fragmentatie
verbrokkelt ook onze maatschappelijke slagkracht. In de toekomst zullen het bij uitstek de grotere steden zijn die fungeren als krachtige
incubatoren van creativiteit, interactie, kruisbestuiving en vooruitgang. Hoe groot is de kans dat een thuiswerkende designer die in een
verkaveling woont tijdens zijn middagpauze per ongeluk een filmmaker ontmoet die hem om het ontwerp van een nieuw logo vraagt...?
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1.4 EEN BIJSTELLING VAN DE DOELSTELLINGEN
Zoals reeds gezegd is bedraagt ons dagelijks ruimtebeslag 5 à 6 hectare. Dat wil zeggen dat dagelijks 5 à 6 hectare open ruimte verdwijnt
en omgezet wordt in gebruikte bouwgrond. Ruimte Vlaanderen stelt  zich nu tot  doel om – overeenkomstig de Europese richtlijn – dit
dagelijks ruimtebeslag tegen 2050 te herleiden tot 0. Dat betekent dat onze reeds overmaatse footprint nog geruime tijd zal blijven groeien
en dat het nog 34 jaar zal duren voor in Vlaanderen de uitbreiding van de door de mens bebouwde ruimte zal stagneren. 

    Vlaanderen in 1976     Vlaanderen in 1988

Vlaanderen in 2000     Vlaanderen in 2050 (prognose bij verderzetting huidig ruimtebeslag)

Aangezien we nu al aan 26% bebouwingsgraad zitten kunnen we ons geen 34 jaar bijkomend bodemgebruik meer permitteren. Het is een
feit dat de huidige situatie reeds rampzalig is, zowel in omvang van de footprint als in versnipperingsgraad. Men kan dus niet anders dan
zich tot  doel stellen ooit  een toestand te bereiken die beter  is  dan die van vandaag. Bijgevolg is de doelstelling van 2050 totaal niet
ambitieus  genoeg en gaat  ze  schromelijk  onder de lat  door.  Het  dagelijks  ruimtebeslag herleiden tot  0  zou veel  sneller  moeten
gebeuren, binnen één legislatuur, zeg maar tegen 2020. 

En nadien moeten er twee bijkomende doelstellingen beoogd worden:
• Een daadwerkelijke krimp van onze totale bebouwde oppervlakte tot onder de 20% . Dat betekent dat men na 2020 moet

mikken  op  een  negatief  ruimtebeslag:  krimp,  verstedelijking  en  een  uitdovingsbeleid  in  de  kleinste  fragmenten  van  het
buitengebied. 

• Een gedoseerde coagulatie. Vlaanderen zal altijd een restversnippering overhouden, maar om een leefbaar fractaal netwerk te
hebben moeten we alleszins een kleinere fragmentatiegraad bereiken dan die van vandaag. 

Naast de parameters footprint en fragmentatie (die het ruimtegebruik negatief beïnvloeden) zijn er positieve factoren zoals de ruimtelijke
kwaliteit, de economische kwaliteit van de ruimte en de ecologische kwaliteit. 

• Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan we de maatschappelijke meerwaarde van stedenbouwkundige structuren; de nabijheid van
diensten, scholen, recreatie, stadsgroen, cultuur, enz. vlakbij het wonen; de bijdrage van de stedenbouwkundige structuren tot
welzijn, culturele ontplooiing en geluk. 

• Onder economische kwaliteit verstaan we de financiële efficiëntie en bruikbaarheid van het ruimtelijk model op korte en lange
termijn, rekening met alle directe en indirecte kosten en baten. 

• Onder  ecologische  kwaliteit  verstaan  we  de  aard  van  de  open  ruimtegebieden  (biotoopwaarde,  afmetingen  en  onderlinge
verbondenheid tot een groen netwerk). 

Om tot een globale onderbouwde doelstelling te komen zou men dus moeten inzetten op minstens 5 parameters die zich als volgt tot elkaar
verhouden:

ruimtelijke kwaliteit  X  economische kwaliteit  X  ecologische kwaliteit 
Kwaliteitsmeter van ons ruimtegebruik  =                                                                                                               

fragmentatiegraad   X  bebouwingsgraad
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Grafische weergave van ontsnippering op lange termijn...

... gecombineerd met mobiliteitsgestuurde verdichting. 
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Hierboven een  Vlaams dorp  vandaag:  een dorpsplein  omringd  door  een  zee van verkavelingen,  een eenzame cultuurwoestijn  waarin  je  voor  alles
afhankelijk bent van de auto. Het platteland is veraf. 

En hier een hoe een verdicht dorp er in de toekomst zou kunnen uitzien. Een levendig dorpsplein met alle voorzieningen (school, winkels, kinderdagverblijf,
horeca, enz.), een treinstation, enkele woontorens en veel rijwoningen met tuin. Het dorp ligt als een compacte Mont-Saint-Michel in een zee van groen:
natuur en landbouwgebieden zijn vlakbij.
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2 NAAR EEN HOGER RUIMTELIJK RENDEMENT
Een positief verhaal met een breed spectrum van acties. 

De bedoeling van dit hoofdstuk is om te onderzoeken welke benaderingen en oplossingen mogelijk zijn binnen een win-win situatie voor alle
actoren. We gaan op zoek naar maatregelen en toepassingsmodaliteiten die èn goed zijn voor de economie èn goed zijn voor de ecologie
en die tegelijk onmiskenbaar een maatschappelijke meerwaarde creëren.. 

2.1 BEVRIEZEN EN NADIEN INKRIMPEN VAN DE HUIDIGE FOOTPRINT
België heeft 4098 km² 'artificial land' (minerale bebouwde oppervlakte). Als we die even zuinig en dens zouden gebruiken als bijvoorbeeld
het Verenigd Koninkrijk (een land dat veel mooie open ruimte en natuur heeft zonder daarom te kiezen voor alleen maar Manhattan-achtige
metropolen), dan zouden we binnen die oppervlakte 16.014.984 mensen kunnen huisvesten. Momenteel telt België slechts 11.094.850
inwoners.  Dat  betekent  dat  we  in  theorie  binnen  onze  huidige  bebouwde  oppervlakte  nog  ruimte  hebben  voor  minstens  4.920.134
bijkomende inwoners. Met andere woorden: we hebben binnen onze bestaande bebouwde ruimte plaats genoeg voor een totale
demografische groei (natuurlijke + migratie) van circa 5 miljoen bijkomende inwoners, mèt behoud en zelfs verbetering van onze
ecosystemen en mèt een gezonde normale  stedelijke dichtheid. De  eerste  en  meest  urgente  stap  die  we moeten  nemen is  het
verbieden  van  bijkomend grondgebruik  in  het  buitengebied:  onmiddellijk  stoppen met  het  aansnijden van bijkomende bebouwde
ruimte, stoppen met verkavelen, stoppen met het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden. Als we daaraan koppelen dat we onze
fragmentatiegraad willen terugdringen, dan komt daar als bijkomende voorwaarde bij de we dit quasi louter en alleen mogen doen in en rond
de grote en middelgrote steden. Kleine steden en dorpen zouden enkel nog in aanmerking komen voor verdere verdichting indien ze goed
ontsloten  zijn  qua  zachte  mobiliteit.  Voor  de  kleinste  dorpen,  linten  en  woonsnippers  zit  er  niks  anders  op  dan  te  kiezen  voor  een
uitdovingsbeleid.  We  moeten  inzetten  op  stedelijke  verdichting,  niet  alleen  vanwege  een  verbetering  van  ons  te  zeer  verbrokkeld
ruimtebeslag maar ook – en vooral – vanwege de zeer grote economische impact (mobiliteit, energie-intensiteit, etc.). 

Aan het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, aan het verkavelen en aan het vrijstaand bouwen kan bijgevolg zonder probleem een
definitieve en krachtige halt toegeroepen worden. En ook de volgende stap, kiezen voor een daadwerkelijke krimp en ontsnippering, kan op
een positieve manier geïmplementeerd worden: dit is perfect combineerbaar met een economische groei in het algemeen en in de bouw- en
de vastgoedsector in het bijzonder.  Meer nog: indien we niet  dringend verhelpen aan de lage kwaliteit  van ons ruimtegebruik,  als we
wachten tot het veel te laat is, zal de economische prijs die we er voor moeten betalen veel te hoog zijn. Door de ruil van grondrechten,
de stimulering van verdichting, de ontwikkeling van brownfields en door de realisatie van veel grotere dichtheden per kavel (=
hogere grondwaarden) kan dit een win-win situatie worden voor alle partijen: een voorbeeldig ruimtelijk rendement, kwalitatieve en
goedkopere woningen, een vlotte afwikkeling van de mobiliteit, economische groei, hogere belastinginkomsten voor de overheid,
een herstel van ecosystemen en biodiversiteit, enz. 

2.2 EEN NIEUWE GEWESTELIJKE PLANNING
Voor het onderbouwen van een nieuw gewestplan of structuurplan zien we een aantal cruciale parameters: mobiliteitsgebonden ontwikkeling
en het invoeren van het concept 'mensenvrije ruimte'. 

Doe op structurele wijze aan mobiliteitsgebonden ontwikkeling. Dat wil zeggen stimuleer bouwprojecten in de buurt van knooppunten van
openbaar  vervoer  of  in  zones  die  goed  gelegen  zijn  qua  zachte  mobiliteit,  stedelijke  functies,  nabijheid  van  tewerkstelling,  enz.  De
onmiddellijke  economische winsten zijn onmiskenbaar: onze dagelijkse files kosten fortuinen waarvan door mobility-based-development
een groot stuk kan uitgespaard worden. De ecologische winsten zijn evident aangezien onze mobiliteit bij de grootste oorzaken is van de
uitstoot van van CO2 en fijn stof. Ook hier moet men op termijn kiezen voor een uitdovingsbeleid voor alle woonfragmenten die niet goed
ontsloten zijn of die qua mobiliteit 'in the middle of nowhere' liggen. 

Behalve natuurreservaten (een 'duur' en fel beschermd statuut) hebben we geen enkele andere 'kleur' in onze gewestplannen of RUP's die
inzet op hogere natuurwaarde. Daarom stellen we voor om een tussenkleur te creëren die mikt op lage toegankelijkheid van het groen (je
zou  het  'mensenvrije  ruimte' kunnen  noemen),  op  natuurlijke  gecontroleerde  verruiging  en  verwildering  van  het  groen,  op  een
maximalisering van de biotoopwaarde en de biodiversiteit. Men zou dit kunnen toepassen op elk schaalniveau, van de kavel tot de hele
regio.  Zo stelde men recent dat alle  Vlamingen met een tuin ongeveer 20% van die  tuin  zouden moeten later verwilderen indien we
binnenkort nog bijen willen hebben (wat ook betekent, indien we onze tuinbouw en fruitteelt in leven willen houden). Men mag de impact van
private tuinen zeker niet onderschatten: ze vertegenwoordigen 8,2% van de oppervlakte van Vlaanderen, terwijl in vergelijking slechts 3%
van de oppervlakte als natuurreservaat is beschermd. 
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Voorbeeld van een strook 'mensenvrije ruimte', een ecologisch waardevol groenverwevingsgebied, doorheen een landbouwzone. 

Mensenvrije ruimte kan beschouwd worden als een tussenvorm van semi-beschermd groen, een intermediair  en juridisch veel 'lichter'
statuut dat kan toegepast worden in allerlei maten en vormen. Micro-natuur, grote en kleine stukken nieuw gecontroleerd verwilderde natuur,
nieuwe beheersbare overwoekering, en vooral ook openbaar groen waarvan de onderhoudskost een fractie is van die van een park of
die van beschaafd gemaaid kijkgroen met lage ecosysteem-waarde. 

Indien we binnen onze bestaande footprint willen verdichten dan is de  opmaak van een inventaris van verdichtingspotentieel  zeer
dringend. Dit betreft een heel brede waaier van qua mobiliteit en stedelijkheid goed gesitueerde reeds 'bebouwde' gronden: bronwfields,
leegstaande gebouwen en industrieterreinen, binnengebieden van overmaatse bouwblokken, lege kavels, percelen bebouwd met een te
lage dichtheid, enz. 

2.3 BEPERK DE SUBSIDIARITEIT
De druk op open ruimte,  de cultureel  diep-gewortelde bad-practice van huisje  tuintje,  onze hardnekkige verkavelingstraditie...  al  deze
tendensen zitten zo sterk verankerd in onze collectief gedrag, dat subsidiariteit NIET TOEPASBAAR is op die domeinen van onze ruimtelijke
ordening  waarin  we  een  fundamentele  trendbreuk  willen  realiseren.  Subsidiariteit  is  in  essentie  het  doorschuiven  naar  een  lager
beslissingsniveau van alles wat beter daar dan centraal geregeld wordt. Op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtebeslag moet men
daar heel voorzichtig mee omspringen. Alle beleidsaspecten die cruciaal zijn voor het welslagen van een kwalitatief ruimtegebruik in
het volledige Vlaamse territorium mogen juist NIET verhuizen naar een lager beleidsniveau. Nieuwe en krachtige beleidsmethodes
qua dichtheid en zuinig grondgebruik zullen nooit slagen indien ze verzeild raken in het improvisatieniveau van de lokale politiek. Die kleine
lokale besturen hebben niet de kennis,  niet de slagkracht,  en meestal ook niet  de hoog opgeleide stedenbouwkundigen, om een juist
ruimtebeleid te kunnen handhaven. Subsidiariteit heeft enkel zin als ze juist gedoseerd is. Als spontaan ruimtelijk gedrag leidt tot rampen,
dan is een sterke top-down bewaking van de essentiële elementen van onze ruimtelijke ordening het enige alternatief. 

Het lokale niveau kan dan ingezet worden voor het contact met het veld, voor het kanaliseren van participatie en inspraak, voor het bewaken
en  handhaven  van  het  beleid,  voor  het  doorgeven  van  terreinkennis  aan  stedenbouwkundige  besturen,  voor  het  opsporen  van
verdichtingsmogelijkheden, voor het creëren van een lokaal draagvlak, voor een gebiedsgerichte implementatie van het verdichtingsbeleid,
enz. Op die manier kan er een juist evenwicht ontstaan tussen 'top-down' en 'bottom-up'. 
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2.4 AANPASSING VAN HET REGELGEVEND & WETGEVEND KADER
Momenteel  is  de overheid  zelf  de grootste  rem op duurzame ruimtelijke  verdichting.  Het  verouderd en stroef  regelgevend kader  qua
ruimtelijke ordening dient helemaal herzien te worden. Hierna gaan we in op een aantal maatregelen die hiertoe een aanzet kunnen vormen.

Het invoeren van het begrip "minimumkroonlijsthoogte". Heel onze stedenbouw bestaat uit het bepalen van maximale bouwhoogtes. Is
het in de huidige omstandigheden niet evident om dit om te draaien? Elke m² die we nog aansnijden moeten we maximaal benutten en zo
dicht  mogelijk  bebouwen.  De  West-Vlaamse  intercommunale  Leiedal  heeft  die  minimumkroonlijsthoogte  op  enkele  van  haar
industrieterreinen ingevoerd waardoor er een besparing in grondgebruik van meer dan 30% is gerealiseerd. Is dit geen gigantische goed-
nieuws-show (die ook politiek en electoraal goed verkoopt) indien we dit overal zouden toepassen? De economische voordelen van de
invoering van de minimumkroonlijsthoogte in alle planningsgebieden zijn evident: 30% meer bedrijven kunnen gehuisvest worden op de
bestaande  ambachtelijke  zones;  er  ontstaat  een  onmiddellijke  en  drastische  stijging  van  het  vastgoedrendement;  grondwaarden  en
planbaten nemen toe; enz. 

Parallel  daarmee moeten we inzetten op een  totale herscholing van alle  stedenbouwkundige ambtenaren op alle niveaus en het
aanleren van een spontane verdichtingsreflex. Dit impliceert het in vraag stellen van een aantal nefaste planningsgewoontes:

• Stop met de traditie van de 12-15-17m bouwdiepte en kijk eerder naar reële kwaliteit, de reële bezonning, de reële privacy, enz.
• Stop met het uitlijnen van kroonlijsthoogtes. Verdichten is onmogelijk als je niet hoger mag dan je buren. Verdichten èn uitlijnen

van kroonlijsten leidt tot de typische nefaste zeedijk-stedenbouw die we zien aan onze Belgische kust. Door een straatwand met
verspringende kroonlijsthoogtes komt zoals reeds gezegd veel meer zonlicht.                                      

• Stop met het stimuleren van gefragmenteerde laagbouw in naam van het behoud van het zogezegde 'landelijke' karakter van het
buitengebied,  of  je  hebt  binnenkort  geen  landelijkheid  meer.  Kijk  in  de  plaats  daarvan  naar  woonkwaliteit,  dichtheid,  auto-
onafhankelijkheid; nabijheid van werk, diensten en gemengde functies; cultuuraanbod; enz. 

De evaluatiesystemen voor het meten van het 'duurzaam' karakter van onze bouwprojecten moeten totaal herzien worden. Alle maatregelen
zoals K- en E-peil, luchtdichtheid, duurzaamheidsmeters, certificaten zoals Breeam en Leed zetten nog veel te veel in op louter energie,
CO2 en duurzame materialen. Ze houden allemaal het risico in dat we niet alleen onze gebouwen isoleren maar ook ons geweten. In hun
huidige vorm houden ze ons niet tegen om op de meest 'duurzame' wijze het hele land vol te bouwen. Daarom pleiten we hier voor een
herdefiniëring van EPC niet langer als Energie-Prestatie-Certificaat maar wel als Ecologie-Prestatie-Certificaat. Dit certificaat mikt dan niet
langer  op  energiezuinigheid  alleen  Evaluatie  zou  dan  gebeuren  op  basis  van  4  grote  peilers:  energie,  mobiliteit  (mobi-score),
grondgebruik (dichtheid), en ten slotte ligging (stedelijk, niet gefragmenteerd en nabij tewerkstelling en diensten). Indien men dan
die nieuwe EPC score koppelt aan fiscale maatregelen (woonbonus afschaffen in het buitengebied, invoeren van rekeningrijden, enz.) dan
kan de kentering heel snel gaan. En versnelde halt aan het toenemend ruimtebeslag zou dan kunnen gepaard gaan met een snelle en
drastische verbetering van onze mobiliteit. 

Ook de subsidie van ecologische sanering van bestaande woningen dien dan op selectieve wijze toegepast te worden. Wie zonneboilers en
fotovoltaïsche panelen plaatst op gebouwen in stedelijk gelegen of goed met openbaar vervoer ontsloten kleine steden of dorpen, krijgt nog
subsidies. Wie dat doet op woningen in het buitengebied, ver van stad of openbaar vervoer, zal dit zelf moeten bekostigen. 

Op gelijkaardige wijze moet men een halt  toeroepen aan de gelijkgeschakelde aansluitingskost van een woning op nutsvoorzieningen
(water, gas, elektriciteit, riolering, kabel, telefoon, enz.). Momenteel hanteert men hier één gelijkgeschakeld tarief, ongeacht of er voor een
woning nu een traject van 10 meter of 10 kilometer infrastructuur moet aangelegd worden. De milieu-impact en de kosten voor samenleving
en overheid zijn enorm en eigenlijk komt dit neer op een vorm van gesubsidieerde versnippering. Daarom lijkt het nuttig om te onderzoeken
of men de aansluiting op nutsleidingen duurder kan maken in functie van het aantal meter of kilometer dat men moet aanleggen naar een
woning. Met deze 'heffing' zou men dan een bonus kunnen uitbetalen aan mensen die er voor kiezen om in goed ontsloten en goed
uitgeruste grote of kleine steden te gaan wonen. 

Om op middellange en lange termijn een voldoende grote impact te krijgen op ons ruimtelijk rendement, hebben we instrumenten nodig
om grondrechten te ruilen. Mensen met bouwgronden in het groen of gefragmenteerd gelegen kavels in het buitengebied zouden die
moeten kunnen ruilen voor evenwaardige of zelfs duurdere gronden die gelegen zijn nabij verstedelijkte kernen en nabij goede knooppunten
van openbaar vervoer. Als bij die ruil hun totaal bouwrecht in bruto m² toeneemt (door het activeren van aangepaste regelgeving) ontstaat er
een win-win situatie voor alle partijen: de grondeigenaar haalt een groter vastgoedrendement, de bouwsector realiseert grotere en dus
rendabelere projecten, de stedelijke dichtheid neemt toe en het ruimtebeslag nemen af, onze mobiliteitsbehoefte neemt af ten gunste van
een grotere onafhankelijkheid t.o.v. de auto. Grondruil kan op die manier de motor zijn van een gecontroleerd uitdovingsbeleid van slecht
gelegen woonsnippers. Maar het kan ook ingezet worden voor de creatie van stadsgroen: als men op 20 aparte stedelijke kavels slechts één
toren zet, om van de 19 andere kavels een stadspark te maken, dan zouden de 20 grondeigenaars in proportionele mate van de bouwwinst
moeten  kunnen  profiteren...  Niemand  kan  daar  tegen  zijn.  Momenteel  worden  instrumenten  voor  de  ruil  van  gronden,  de  ruil  van
grondrechten  en  van  grondrendementen  reeds  hier  en  daar  in  Vlaanderen  met  succes  toegepast.  Maar  het  blijft  telkens  bij  lokale
experimentele  initiatieven;  een ondersteunend wetgevend kader  en een goede praxis  ontbreken vooralsnog.  Op termijn  kunnen deze
instrumenten uitgroeien tot unieke middelen om planschade te vermijden en om te kunnen verdichten mèt behoud van marktconforme
en zelfs met hogere vastgoedrendementen.

Verdichting  en  ruimtelijk  rendement  hangen  ook  af  van  de  openheid  van  onze  regelgeving  voor  nieuwe  compactere  vormen  van
groepswoningen en groepswoning-modellen zoals bijvoorbeeld co-housing. Daartoe dienen een aantal elementen in de regelgeving en de
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wijze van berekening van de inkomstenbelastingen aangepast te worden. Volgens onze huidige regelgeving worden alle bewoners van een
cohousing project nog beschouwd als samenwonenden in één grote groep waardoor ze fiscaal in een zeer ongunstig regime terechtkomen.
Maatwerk, flexibiliteit, snelheid en creativiteit van de wetgever zijn hier duidelijk aan de orde.

Het voormalige planningsinstrument BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) heet vandaag RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan), maar in wezen is de
grootste zwakte ervan dezelfde gebleven: in naam van een verkeerd gedefinieerde rechtszekerheid zijn dergelijke plannen systematisch
veel  te  gedetailleerd. Ze  maken  elke  vorm  van  voortschrijdende  kennis,  van  veranderende  inzichten  in  een  snel  veranderende
maatschappij  of  van flexibele  aanpasbaarheid  totaal  onmogelijk.  Herzieningen zijn  tijdrovend en zijn  meestal  koren op de molen van
actiecomités en van hen die projecten willen blokkeren. Daarenboven zijn in heel wat RUP's zuinig grondgebruik, stedelijke verdichting en
de bijkomende creatie van groen met hoge biotoopwaarde zelden een prioriteit. Misschien moet hun focus beperkt worden tot essentiële
kwaliteitsaspecten zoals  de  gewenste  functiemix,  de  grootte-orde  van  de  V/T,  enz.  Daarbij  is  het  cruciaal  dat  er  nog  voldoende
vrijheidsgraden worden opgelaten, zodat in het verdere verloop het planningsproces niet stilvalt vanwege zinloze discussies over details in
de regelgeving (een probleem dat projectontwikkelaars veel tijd doet verliezen en veel geld kost aan onze economie).  

Op  een  hoger  planningsniveau  vormen  de  oude  gewestplannen  een  gigantisch  obstakel  voor  gezonde  verdichting  en  zuinig
bodemgebruik. In veel te veel randstedelijke en qua mobiliteit goed ontsloten gebieden waar een hoge dichtheid op zijn plaats zou zijn, is de
twee-lagen-plus-dak nog steeds de regel, is het aantal woningen per hectare te laag, is er te weinig functiemix en wordt er een veel te lage
vloer/terrein index toegestaan. Een totale herziening van deze gewestplannen is meer dan hoogdringend en een broodnodige voorwaarde
voor elke vorm van zinvolle stedelijke verdichting. 

We hebben in Vlaanderen ten opzichte van Europa  zeer dure woningen en dat komt vooral vanwege hun afmetingen. We zijn het
gewoon van ruim en groot te wonen. Een gemiddeld appartement in Europa meet 65 m², in België is dat 85 m². Onze sociale woningen,
waarvan de oppervlaktenormen al decennia onveranderd zijn gebleven, zijn momenteel veel groter dan wat de vrije markt aanbiedt voor de
middengroepen.  Tussen het leven in een kartonnen doos of een krot enerzijds en het leven in een veel te grote en veel te dure
sociale woning anderzijds, is er geen enkele tussenoplossing. Daardoor worden elk jaar de wachtlijsten voor een sociale woning langer
en langer. En de overheid heeft steeds minder geld om sociale woningen te realiseren. Kleinere woningen maken - met behoud van een
zeer hoge woonkwaliteit - is nochtans niet moeilijk. Flexibel meubilair, aanpasbare verdeling van de ruimtes... de mogelijkheden zijn legio en
worden in het buitenland reeds uitgebreid toegepast. Bij ons is dat niet mogelijk, niet alleen door reglementering van de sociale woningbouw,
maar ook door heel  wat  stedelijke  woonnormen die  inzetten op veel  te  grote  woningen.  Het  is  urgent  om  sociale  woonnormen en
stedelijke woonnormen aan te passen richting kleiner wonen. Dat kleinere woningen proportioneel ook in dezelfde mate goedkoper
worden spreekt vanzelf. De bouwkost per m² van een woning is niet zo variabel, er is een quasi lineair verband is tussen totale bouwkost en
totale oppervlakte. Door kleiner te bouwen kunnen sneller meer woningen gebouwd worden en kunnen meer mensen zich een moderne
energiezuinige en goed gelegen woning permitteren. Tegelijk zou dit  – wat de sociale woningbouw betreft  -  een  enorme versnelling
betekenen in het bestrijden van ongelijke kansen. 
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3 SENSIBILISERING EN DOELGROEPEN
Dit hoofdstuk is niet alleen gestoeld op eigen onderzoek en ervaring maar ook op een bevraging van het veld. Hiertoe zijn twee denksessies
georganiseerd met innovatoren, gespecialiseerde ambtenaren en ervaringsdeskundigen. 

Deelnemers:
• Leo Van Broeck (BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS, opdrachthouder)
• Filip Van Haverbeke (Intercommunale Leiedal)
• Dirk Knapen (vzw Duurzaam Bouwen)
• Jelle Vandendriessche (Re-Vive)
• Bart Aerts (Matexi)
• Lode Waes (Vanhaerents) (* heeft geantwoord via email)

• Paul Claus (VMSW)
• Griet Hanegreefs (Ruimte Vlaanderen)
• Geert Mertens (Ruimte Vlaanderen)
• Wolfgang Vandevyvere (Ruimte Vlaanderen)
• Inge Leenders (Ruimte Vlaanderen)
• Peter Triest (Ruimte Vlaanderen)
• Geert Stichelbaut (Ruimte Vlaanderen)

Elke denksessie was opgebouwd rond de volgende vragen en doelstellingen:

• Inventarisatie van hindernissen die verdichting en zuinig grondgebruik bemoeilijken.
• Inventarisatie van doelgroepen naar dewelke specifieke communicatie, sensibilisering en taakstellingen nodig zijn:

◦ Ambtenaren van verschillende bestuursniveaus
◦ Beleidsmakers
◦ Urbanisten / Planologen / Architecten
◦ Projectontwikkelaars
◦ Individuele burgers
◦ Bedrijfsleiders
◦ De burger

• Afbakenen van verwachtingspatronen bij  verschillende ruimtevragen (wonen, bedrijvigheid,  voorzieningen, infrastructuur,  enz).
Verkennen van dominante beelden of vooroordelen en verhelderen van achterliggende oorzaken. 

• Oplijsten van good practices en initiatieven die reeds tot vormen van oordeelkundige verdichting hebben geleid. 
• Opzetten van ideeën voor specifieke sensibilisering per doelgroep op basis van het in kaart brengen van dominante beelden en

mogelijke sensibiliseringspistes. 
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3.1 EEN DRASTISCHE MENTALITEITSWIJZIGING

De geschiedenis heeft bewezen dat meer regels en meer dwang vaak contraproductief werken als ze niet gedragen worden door een set
van  collectief  aanvaarde  waarden.  Dat  betekent  dat  we  op  maatschappelijk  vlak  het  primaat  van  de  economische  groei  en  de
antropocentrische relatie tussen mens en beschikbare ruimte kritisch dienen te bevragen.

Het is een evidentie dat economische groei (de toename van de omzet van goederen en diensten, en dus ook de toename van de erbij
behorende ecologische voetafdruk) niet eeuwig houdbaar is als marktmodel op een planeet die niet oneindig is.  Dit besef hoeft echter
geenszins voor economische terugval te zorgen. Integendeel; overschakelen naar een groene stagnatie-economie, ook in de bouw- en
vastgoedsector,  betekent  meer  doen  op  minder  ruimte  (in  alle  opzichten,  zowel  reële  footprint  als  ecologische  footprint).  Deze  grote
taakstelling  vertegenwoordigt  een  grote  hoeveelheid  WERK en  zal  dus  ontegensprekelijk  tewerkstelling  met  zich  meebrengen:  zowel
intellectueel (research, ontwerpen, dienstverlening) als materieel (bouw, grondwaarden, hogere vastgoedrendementen). Het is belangrijk dat
een nieuw 'structuurplan' of ruimtelijk witboek zich niet laat kortwieken door een verouderd primaat van de economie.  Inzetten op een
verdicht nieuw en slim ruimtegebruik is een zeer grote taakstelling voor de hele bouw- en vastgoedsector, en een potentieel zeer
krachtige motor voor onze economie. 

Een nieuwe relatie tussen mens en open ruimte, een keuze voor stedelijkheid en dichtheid, zal ook  een nieuwe en meer tolerante attitude
vergen van de civic society. Gedaan met het tegenhouden van waardevolle verdichtingsprojecten door egocentrische bewoners die in
naam van hun individuele voordelen het algemeen belang ondergeschikt trachten te maken. Het is nodig om enerzijds – stroomopwaarts in
planningsprocessen – sterker in te zetten op inspraak en participatie, om dan anderzijds stroomafwaarts in het proces burgers ook financieel
aansprakelijk te stellen als ze de overheid of de maatschappij schade berokkenen door oneigenlijk gebruik van onze democratie en ons
rechtsapparaat. Op die manier kunnen we evolueren naar geëngageerde burgers die proactief en bewust meewerken aan verdichting en
zuinig grondgebruik. Geen NIMBY maar BIMBY: “Build In My Back Yard” in de plaats van “Not In My Back Yard”. Door – zoals reeds
gezegd  -  het  inventariseren  van  alle  mogelijke  overmaatse  kavels  (voor  zover  goed  gelegen)  en  overmaatse  bouwblokken  met
verdichtingsmogelijkheden in tweede orde of in binnengebieden, zou men een enorme reserve aan bebouwbare ruimte kunnen bijmaken.
Een motor om te verdichten waar de natuur, de bevolking, de economie èn de overheid beter van worden. 

Als we willen aantonen dat grondgebonden stadswoningen en stedelijk hoogbouw wel degelijk geschikt kunnen zijn voor gezinnen
met kinderen, dan zullen we dit op geloofwaardige manier moeten aantonen aan alle mogelijke doelgroepen. De Nederlandse website
'gezinsvriendelijke hoogbouw' is een goed voorbeeld van een degelijk informatie-instrument. Op genuanceerde kritische wijze - en totaal
niet tendentieus – reikt deze site een toolbox aan van honderden ontwerptips om compacte hoogbouw gezinsvriendelijk te maken. Ook het
realiseren van goede voorbeelden en pilootprojecten zullen daarbij cruciale instrumenten zijn om gezinnen te sensibiliseren. Tegelijk stellen
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we vast dat de kentering is ingezet en gezinnen met kinderen steeds meer de voordelen van de stad beginnen te ontdekken. Dat komt onder
andere omdat ecologische belangen, economische belangen en de veranderende moderne wooncultuur steeds dichter op elkaar beginnen
aansluiten. Ook de gigantische weekend-mobiliteit  die gezinnen in het  buitengebied ondergaan (de kinderen naar de scouts,  naar de
voetbal, naar de muziekles brengen, naar de supermarkt rijden, naar de shopping mall, enz.) begint hen zuur op te breken. De stad, met
haar nabijheid van al deze functies, wint daardoor aan concurrentiekracht. Hier zien we zeer duidelijk dat blinde verdichting en ontsnippering
alleen niet volstaan. Men moet net zoveel aandacht besteden aan de ruimtelijke en functionele kwaliteiten, naar de functiemix en naar de
nabijheid van programma's die elkaar kwalitatief positief beïnvloeden. Wonen vlakbij een school, een kinderdagverblijf, enkele buurtwinkels,
een scoutslokaal, een zwembad, een bioscoop... het zou gezinnen met kinderen elk weekend kilometers autogebruik kunnen besparen. 

Een van de belangrijkste inzichten om een mentaliteitswijziging op te funderen, is dat de vermeende onaantrekkelijkheid van de stad ('daar
wonen alleen maar kans-armen en migranten') een situatie is die door de kansrijke stadsverlaters zelf gecreëerd is. Zij hebben de stad
verlaten en zijn, met hun hogere inkomsten, elders gaan wonen en belastingen gaan betalen. Zijn kunnen dit besef net zo goed omdraaien
en zich realiseren dat hun keuze voor stedelijk wonen een daadwerkelijke bijdrage is aan een betere, aangename en veilige stad. 

In Vlaanderen hebben we de gewoonte om een groot deel van het zorgwonen voor ouderen te verbannen naar 'palliatieve mega-fermettes'
in het buitengebied. In het buitenland zien we dat het anders kan en dat daar ook  vormen van verdicht stedelijk zorgwonen worden
ontwikkeld. In Madrid zijn net twee woontorens met bejaardenflats geopend. Die mensen wonen midden in een levend stadsweefsel en
hebben uitzicht op de actieve levende maatschappij, ze horen er als het ware nog bij. Dit soort van intergenerationele mixed-use is een
belangrijk aandachtspunt indien we willen verstedelijken voor alle leeftijdsgroepen.  

Om te  zorgen  voor  een  draagvlak  voor  verdichting  en een  mentaliteitswijziging bij  alle  doelgroepen (de  politiek  zelf,  de  centrale
ambtenarij, alle lokale loketten en ambtenaren stedenbouw, de bevolking, de bouwsector, de architecten en stedenbouwkundigen, enz.) zal
vooral communicatie nodig zijn, met voorbeelden, met referentieprojecten en met georganiseerde bezoeken aan daadwerkelijk gebouwde
voorbeeldprojecten. Daarnaast zou men veel meer gebruik kunnen maken van de  media: niet alleen de televisie maar ook de sociale
media. Ruimtegebruik zou zo een 'hot item' kunnen worden, een thema dat regelmatig opduikt in tv-programma's als de zevende dag, een
thema waaraan media-campagnes worden opgehangen die de voordelen aantonen van een nieuw kwalitatief ruimtegebruik. Dit vergt een
nieuwe hedendaagse communicatiestrategie – ook vanwege de overheid (!) – een strategie die tegelijk ontplooid wordt via diverse
kanalen in de pers en in de media. Gezien de talloze schermutselingen rond ruimtelijke ordening en gezien de grote betrokkenheid van
grote  lagen  van  de  bevolking,  is  de  problematiek  zeer  herkenbaar  en  ook  geschikt  voor  minder  ernstige  (maar  daarom niet  minder
effectieve) communicatie. Zo zou een geslaagde humoristische campagne gedragen door een aantal Vlaamse stand-up commedians, wel
eens een veel grotere impact kunnen hebben dan alle saaie regelgevings-instrumenten samen. De overheid dient hierin echter wel een
blijvende leidende rol te spelen, maar ze moet dit niet alleen doen. Een groot deel van de vastgoedsector heeft maar een klein duwtje nodig
om samen met de overheid een einde te maken aan paar eeuwen bad-practice. 

3.2 COMMUNICATIE NAAR SPECIFIEK DOELGROEPEN
Een aantal doelgroepen tekent zich scherper af omdat hun impact op de ruimtelijke ordening en bodemgebruik zeer groot is. Daarom
verdienen ze communicatiecampagnes die op hun maat zijn toegesneden:

• Uiteraard  zijn  de  architectenverenigingen onmiskenbaar  een  doelgroep.  Maar  ook  de architectuurscholen omdat  ze
architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners opleiden. Deze beroepsgroep is eigenlijk al meer dan een eeuw ronduit
medeplichtig aan slecht ruimtegebruik en grondverkwisting. In veel beroepsverenigingen en opleidingen schijnt dit besef nog niet
te zijn doorgedrongen. Nog veel te veel ontwerpers weten zich van de prins geen kwaad en focussen nog steeds te veel op
esthetische kwaliteiten, design, 'mooie' ruimtelijke ordening, enz. Of ze luisteren kritiekloos naar hun opdrachtgevers en vergeten
daarbij maar al te vaak om het algemeen belang prioritair te stellen. een belangrijke factor daarbij zijn de gemiddelde erelonen van
architecten  in  België,  deze  zijn  bij  de  laagste  in  Europa;  dit  element  speelt  onmiskenbaar  een  rol  in  het  gebrek  aan
onafhankelijkheid van de architect t.o.v. zijn broodheren. Een architect zou de vrijheid moeten hebben om neen te zeggen tegen
een grondverkwistende ontwerpvraag.

• Als uitbreiding op de architectuurscholen zou men de problematiek kunnen uitbreiden naar de  eindtermen van het volledige
middelbare onderwijs.  Het  is  onbegrijpelijk  dat  adolescenten wel  voorzien  worden  van de kennis  van  talen,  geschiedenis,
economie, wiskunde, wetenschappen, seksuele en sociale opvoeding, enz. maar dat ze tegelijk totaal in het ongewisse worden
gelaten over de destructieve ecologische èn economische impact van een fout woonmodel en een slordig ruimtegebruik.

• Politici, omdat momenteel hun remmende impact op duurzaam grondgebruik en stedelijke verdichting nefast is. De technocraten
in de kabinetten weten al decennia lang waar het schoentje wringt. De diagnose en de doelstellingen van het eerste Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen waren glashelder. Maar electorale angst zorgt keer op keer voor verwatering en amendering van de
meest  noodzakelijke  maatregelen.  Dat  betekent  dat  er  moet  gezocht  worden  naar  een  manier  waarop  de  politiek  qua
ruimtelijke ordening ophoudt met doe-het-zelf improvisatie en voor een veel groter deel durft leunen op de specialisten
die ze reeds in huis heeft.  Op die manier kan ze ook de electorale verantwoordelijkheid van zich afschuiven, net zoals dit
trouwens in de medische wereld gebeurt. Geen minister zal de medici durven tegenspreken die stellen dat misbruik van antibiotica
bij virale infecties nefast is en zorgt voor de kweek van resistente bacteriën. Het is hoog tijd dat er ook qua ruimtelijke ordening
meer  politiek respect  komt  voor  de reeds bestaande  technocratische kennis.  In  dat  kader  zou het  niet  slecht  zijn  dat  men
bezoeken aan voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland organiseert voor politici en beleidsmakers. Een tweede grote pijler naar
de politiek toe is het  becijferen van de werkelijke totale economische kost van de ruimtelijke versnippering; pas als het
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beleid inzicht krijgt in de gigantische impact die dit heeft op de beschikbare overheidsbudgetten kunnen verdichting en zuinig
grondgebruik ingezet worden als een verhaal dat ook politiek en vooral electoraal 'verkocht' kan worden aan de kiezer. Niemand
zal een politicus bekritiseren die een einde maakt aan een veel te dure en door iedereen erkende 'bad practice'. 

• Naar de stedenbouwkundige ambtenarij toe is er naast de specifieke globale herscholing die hoger vermeld is, zeker ook werk
aan de communicatie over een aantal vooroordelen en in vraag te stellen geplogenheden: onterechte argwaan t.o.v. hoogbouw,
afkeer van schaalbreuken, terwijl schaalverschillen een gebouwde omgeving net zo goed kunnen articuleren en structureren. Je
zou ze dan schaalsprongen kunnen noemen, zoals de schaalsprongen van kathedralen en belforten die eigenlijk niets anders zijn
dan kwalitatieve landmarks in het stadslandschap. 

• Naar  projectontwikkelaars toe hangt de nodige communicatie sterk af van hun al dan niet reeds bewust zijn van de huidige
ruimtelijke problematiek. Het voornaamste is dat zij beseffen dat elk project niet alleen een economische daad is maar tevens een
maatschappelijk collectief feit. Net als bij architecten is het dan belangrijk steeds ook de focus te leggen op het algemeen belang
en de maatschappelijke meerwaarde. Als je dat algemeen belang op lange termijn beschouwd kom je trouwens automatisch uit bij
duurzaamheid en zuinig grondgebruik. 

• Naar  de  bouwsector in  het  bijzonder  dient  de  focus  gelegd  te  worden  op  het  vermijden  van  klassieke  stereotypes.  In
reclamecampagnes van fabrikanten van bouwmaterialen, van batibouw, van sleutel-op-de-deur firma's, van banken die reclame
maken voor hypothecaire leningen, enz. zien we nog steeds het archetype van de vrijstaande villa en het huisje-tuintje model
opduiken, hoewel dit model een steeds kleinere fractie van de nieuwbouwmarkt vertegenwoordigt. 

• Naar de bedrijfssector, de werkgeversorganisaties, het agentschap ondernemen, de intercommunales die ambachtelijke zones
beheren, enz. is het belangrijk om ook daar te communiceren over mogelijke verdichtingsstrategieën, over zuinig grondgebruik en
over  mogelijke  win-win  situaties  voor  alle  betrokken  actoren.  Zo  bevatten  verdichte  bedrijventerrein,  door  het  schakelen  en
stapelen, ook 'ingebouwde' uitbreidingsmarges voor latere groei, waardoor groei mogelijk is zonder nieuwbouw- of verhuis-kosten.
Zo kunnen vormen van parking-sharing en het realiseren van collectieve parkeergebouwen op ambachtelijke zones zorgen voor
kleinere particuliere investeringen in de aankoop van grond. 

• Last but not least is uiteraard de burger misschien wel de meest belangrijke doelgroep. Ook hier dient men niet alleen te spreken
maar ook te luisteren. Door het au sérieux nemen van de woonwensen van de verkavelingsbewoner, en door die woonwensen
dan aan te bieden in geschakelde en gestapelde vorm, in de stad, nabij het werk, goed ontsloten qua mobiliteit,  nabij woon-
ondersteunende diensten, kinderdagverblijven, scholen, winkels,  cultuur,  enz. kan er  voor  de burger  een nieuw woonaanbod
gecreëerd worden. De burger kan slechts dat wensen wat hij reeds kent. 

Wat men tegelijk niet uit het oog mag verliezen is dat heel wat van deze doelgroepen elkaars ruimtegebruik beïnvloeden. Samenwerking,
integratie  en  overleg  tussen  de  verschillende  doelgroepen  zal  nodig  zijn.  Daartoe  kunnen  transversale  workshops  zorgen  dat  de
verschillende doelgroepen onderling in contact gebracht worden en dat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat voor een nieuw en beter
ruimtegebruik.

4 CONCLUSIE 
Ongeacht de behoefte aan sensibilisering en mentaliteitswijziging, ligt qua ruimtelijke ordening het zwaartepunt toch nog steeds bij  de
overheid.  En  ook  daar  is  transversale  coördinatie nodig  om vanuit  het  beleid  een  voldoende  effectieve  impact  te  krijgen  op  ons
ruimtegebruik. Een van de grootste problemen is namelijk  het feit dat ruimtegebruik te maken heeft met vrijwel alle verschillende
ministeriële bevoegdheden. Het gaat niet alleen om ruimtelijke ordening, maar ook om huisvesting, mobiliteit, leefmilieu, landbouw, cultuur
(architectuurcultuur en wooncultuur), fiscaliteit, energie, economie, gelijke kansen, stedenbeleid, infrastructuur, openbare werken, enz.  Dat
betekent dat we ons nefast ruimtegebruik enkel kunnen kenteren vanuit een horizontale aanpak binnen een samenwerkingsverband tussen
alle bevoegdheden en kabinetten. De overheid heeft hiervoor reeds de nodige instrumenten gecreëerd: het Ambtelijk Forum Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen enerzijds en het Strategisch Stuurcomité anderzijds zijn organen die expliciet de opdracht hebben gekregen om te
werken als dergelijke transversale task force. Het enige dat zou moeten gebeuren is hun taakstelling en hun bevoegdheden drastisch
opdrijven. Als de politiek reeds de juiste kennis en de juiste technocraten in huis heeft, dan wordt het hoog tijd om het ruimtelijk beleid te
funderen op deze kennis in de plaats van op electoraal gestuurde politieke improvisatie. 
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