
Waarom is deze thematiek relevant? 

Een belangrijk aandeel van de ruimte in Vlaanderen 
wordt gebruikt voor wonen. Maar liefst 12% van de 
totale oppervlakte is ingenomen door huizen en 
tuinen. Daarnaast bepaalt de locatie van de woning 
het ruimtegebruik en het bijhorende mobiliteitsgedrag. 
Evoluties in dit thema hebben dus meteen een grote 
impact op de totale ruimtevraag. 

Hoe onze woonbehoefte evolueert is afhankelijk van 
verschillende onderliggende processen. We onderschei-
den twee types: (1) demografische processen zoals 
vergrijzing, vergroening en migratie en (2) economische 
factoren zoals welvaartsniveau, rentestand, bouwkost of 
woningprijzen. Een combinatie zal bepalen hoe groot we 
wonen, of we kiezen voor nieuwbouw of renovatie, of we 
kunnen investeren in een tweede verblijf,… en dus hoe 
groot de woonbehoefte uiteindelijk zal zijn.

Welke evoluties verwachten we? 

Het komend decennium verwachten we een stijging van de 
woonbehoefte door de aangroei van het aantal huishoudens 
vanuit bevolkingsgroei, gezinsverdunning en migratie. De 
stijgende vraag zal overal voelbaar zijn, maar niet overal 
in dezelfde mate. De sterkste groei verwachten we in de 
Antwerpse en Limburgse Kempen, op de as Kortrijk-Gent en in 
enkele kustgemeenten. Beperktere groei verwachten we in de 
Westhoek, Brugge en de rand rond Antwerpen.

Daarnaast vergrijst de bevolking en is er een toenemende vraag 
en aanbod naar specifieke woonvormen voor ouderen. 
Hoewel er geen analyses zijn gemaakt omtrent de evolutie 
van een aantal economische factoren, zien we op het terrein 
dat het woonpatrimonium langzaam wijzigt: kavels worden 
gemiddeld kleiner, het aandeel appartementen neemt toe en 
er wordt meer dan ooit gerenoveerd. In tegenstelling tot heel 
wat Europese landen zijn bij ons veel woningen onderbezet. 
Voor de toekomst verwachten heel wat respondenten van onze 
bevraging dat we kleiner zullen wonen.
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In vergelijking met 
andere Europese landen 
heeft Vlaanderen 
veel inwoners t.o.v. 
de oppervlakte van 
haar grondgebied.
Toch wonen we
aan lage dichtheden. 
Verstedelijkt gebied 
is niet dicht bevolkt 
en landelijk gebied is 
niet dun bevolkt.

 inwoners 

 per type gebied

 oppervlakte 

 per type gebied
verstedelijkt gebied

33 inwoners/hectare 7 inwoners/hectare 2 inwoners/hectare

randstedelijk gebied landelijk gebied

40%

7%

20%
13%

40%

80%

In landelijk gebied zijn 
onze huizen 1,5 keer zo 
groot en onze tuinen 
3 keer zo groot als in 
verstedelijkt gebied.

Ondanks de bevolkings-
groei zal in 2050 bijna 
50% van de bevolking 
ouder zijn dan 65.
Een deel van hen zal 
op termijn de gezins-
woning inruilen voor 
een andere woning. 
Biedt dit mogelijkheden 
om verspreide bebouw-
ing aan te pakken?

2015

2050

assistentiewoning kangoeroewoning zorgunit rusthuis

33%

50%

gemiddelde grondoppervlakte per bewoond gebouw

gemiddelde oppervlakte buitenruimte per bewoond gebouw

verstedelijkt gebied randstedelijk gebied landelijk gebied

331 m2

250% 300%

84 m2

140% 150%
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Aanwezigheid van een bakker, 
postkantoor, school,... enz. 
in de buurt

Veiligheid

Privacy

Nabijheid van een drukke weg

In een studentenbuurt

Nabijheid van een spoorweg

De komende jaren 
verwachten we een 
toename van 170.000 
gezinnen.
De meeste van deze 
zullen één of twee-
persoonsgezinnen zijn.
Groeit hiermee ook 
de vraag naar kleinere 
woningen?

De meeste huizen 
zijn te groot in 
verhouding tot het 
aantal bewoners.

Het aandeel eigenaars 
is wel hetzelfde als het 
Europese gemiddelde, 
maar anders dan in 
onze buurlanden.

In vergelijking met het 
Europese gemiddelde 
wonen er weinig men-
sen in een appartement.
Daardoor gbruiken we in 
verhouding veel ruimte 
voor wonen. zullen de 
trends van gezinsverdun-
ning en vergrijzing daar 
verandering in brengen?

 Vlaanderen

 Europa

Wat maakt dat mensen 
ergens wel of niet graag 
wonen?

+ 6 500

+ 7 166

+ 84 205

+ 73 558

+ 551
2017—2027
+170 000

onderbezetting

72%

overbezetting

2%

35%

33%

24,1%

35%

24%

42%
appartement

halfopen of
gesloten

open

NL 60%

BE 70%

FR 56%

EU 70%
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Vanuit de verwachte demografische evoluties en veranderde 
economische factoren blijft er een aanhoudende ruimtevraag. 
Toch betekent een groeiende woonbehoefte niet dat er ook 
open ruimte moet aangesneden worden om deze vraag in 
te vullen. Binnen de bestaande bebouwde omgeving zijn er 
immers nog tal van opportuniteiten 

Transformaties van bestaande gebouwen kunnen zorgen voor 
een stijging in het aantal wooneenheden zonder extra ruimte 
aan te snijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opdelen van 
woningen of het herbestemmen van leegstaande gebouwen. 
Dergelijke mogelijkheden doen zich bijvoorbeeld voor in 
goedgelegen klassieke woonwijken uit de jaren 60-80 waarvan 
de woningen niet meer voldoen aan de huidige woonwensen en 
huidige energienormen. Door deze te slopen en te vervangen 
door meerdere woningen kunnen we het ruimtelijke rendement 
verhogen. 

Daarnaast zien we de interesse in meervoudig ruimtegebruik 
stijgen. Dit maakt bijvoorbeeld wonen boven een school of 
supermarkt mogelijk waardoor we opnieuw ruimte sparen. 

Maar het zal ook belangrijk zijn om de oppervlakte die we per 
huishouden innemen te verkleinen en zo meer wooneenheden 
te kunnen aanbieden op minder ruimte. De groei aan nieuwe, 
meer collectieve, woonvormen, toont dat dit kan zonder aan 
woonkwaliteit in te boeten. 

Wat betekent dit voor onze ruimte en ons ruimtelijk beleid?

Vanuit de verwachte demografische evoluties en veranderde 
economische factoren blijft er een aanhoudende ruimtevraag. 
Toch betekent een groeiende woonbehoefte niet dat er ook 
open ruimte moet aangesneden worden om deze vraag in 
te vullen. Binnen de bestaande bebouwde omgeving zijn er 
immers nog tal van opportuniteiten 

Transformaties van bestaande gebouwen kunnen zorgen voor 
een stijging in het aantal wooneenheden zonder extra ruimte 
aan te snijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opdelen van 
woningen of het herbestemmen van leegstaande gebouwen. 
Dergelijke mogelijkheden doen zich bijvoorbeeld voor in 
goedgelegen klassieke woonwijken uit de jaren 60-80 waarvan 
de woningen niet meer voldoen aan de huidige woonwensen en 
huidige energienormen. Door deze te slopen en te vervangen 
door meerdere woningen kunnen we het ruimtelijke rendement 
verhogen. 

Daarnaast zien we de interesse in meervoudig ruimtegebruik 
stijgen. Dit maakt bijvoorbeeld wonen boven een school of 
supermarkt mogelijk waardoor we opnieuw ruimte sparen. 

Maar het zal ook belangrijk zijn om de oppervlakte die we per 
huishouden innemen te verkleinen en zo meer wooneenheden 
te kunnen aanbieden op minder ruimte. De groei aan nieuwe, 
meer collectieve, woonvormen, toont dat dit kan zonder aan 
woonkwaliteit in te boeten. 

Wat betekent dit voor onze ruimte en ons ruimtelijk beleid?
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Ruimte voor wonen
ISABELLE LORIS
LECTOREN: 

Erik Buyst (KULeuven)  
Kristien Lefeber (provincie Limburg) 
Michael Ryckewaert (Vrije Universiteit Brussel) 
Ingrid Schockaert (Statistiek Vlaanderen) 
Sien Winters (KULeuven)

32,5% van de oppervlakte van Vlaanderen wordt 
beschouwd als ruimtebeslag, ruimte ingenomen door de 
menselijke activiteiten. Bijna de helft van die oppervlakte 
is ingenomen door huizen en tuinen om te wonen. Er is 
in Vlaanderen dus heel wat ruimte beschikbaar om te 
wonen. Er zijn ook 6,4 miljoen inwoners in Vlaanderen die 
recht hebben op een woning. 
Dit woonpatrimonium is een gevolg van tal van factoren 
zoals de fysische en historische context, demografische 
veranderingen, gevoerd beleid en individuele keuzes over 
woonplaats. Het stimuleringsbeleid voor de aankoop van 
een eigen woning heeft ertoe bijgedragen dat in Vlaan-
deren 70% van de huishoudens eigenaar is van een eigen 
woning. Vlaanderen is, zoals geanalyseerd in het hoofd-
stuk beleidsinstrumenten, massaal verkaveld en wordt 
vanuit een Europees perspectief gekenmerkt door vrij-
staande of halfopen woningen met ruime tuinen, die 
verspreid over Vlaanderen voorkomen en vaak onder-
bezet zijn. De energetische prestaties van de woningen 
zijn beperkt. De dagelijkse verplaatsingen vanuit de 
woning naar het werk, school of andere locaties zijn vaak 
langer dan verwacht. 
Het hoofdstuk ruimte voor wonen is als volgt opgebouwd: 
• Sturende factoren voor het wonen in Europa 
• Bevolkingsevoluties 
• Bestaand woonpatrimonium en beschikbare ruimte 
• Evoluties en uitdagingen 

De uitdagingen voor het woonpatrimonium in Vlaan-
deren zijn eerder kwalitatief dan kwantitatief. Er wordt in 
de prognoses geen massale groei voorspeld van het abso-
lute aantal woningen. Het woonpatrimonium verandert 
ook relatief traag doorheen de tijd. Jaarlijks wijzigt onge-
veer 1% van het totale patrimonium. Maar de bestaande 
woningen moeten wel worden aangepast om aan andere 
maatschappelijke uitdagingen te kunnen weerstaan. 
Vlaanderen zal verder vergrijzen, wat gevolgen heeft voor 
de aanpassing van de bestaande woningen, het bijko-
mend creëren van specifieke woonvormen en het leveren 
van zorg aan huis. Om het aantal duurzame verplaat-
singen te vergroten, moet Vlaanderen verder verdichten 
en dit op de juiste plekken. Ook dit vraagt een aanpassing 
van het woonpatrimonium, waarbij stilaan meer appar-
tementen worden gerealiseerd dan klassieke eengezins-
woningen. Wonen en werken vinden, voor een deel van 
de Vlamingen, bij voorkeur dicht bij elkaar plaats. Verwe-
ving tussen wonen en werken wordt door de verande-
rende economie ook steeds beter mogelijk. Dit hoofdstuk 
heeft dus tal van verbanden met andere hoofdstukken in 
het ruimterapport, onder meer met ‘Ruimte voor voor-
zieningen’, ‘Ruimte voor energie’, ‘Ruimte voor mobi-
liteit’, ‘Ruimte voor economie’ en met het integrerend 
hoofdstuk.



RUIMTERAPPORT VLAANDEREN

118



STURENDE FACTOREN VOOR HET WONEN IN EUROPA
Bevolking
Demografische patronen in Europa
De totale bevolking in Europa (EU-28) bedroeg in 2015 
508,4 miljoen inwoners. België had 11,2 miljoen inwoners 
(EUROSTAT, 2015) en Vlaanderen 6,4 miljoen (Statbel, 2015). 
Tussen 1960 en 2016 nam de bevolking in Europa toe met 
103,6 miljoen inwoners. Binnen de EU zijn er grote regi-
onale verschillen in demografische patronen. De belang-
rijkste zijn (EUROSTAT, 2017): 
• het hoofdstad-effect, waarbij vele hoofdsteden een 

‘pull effect’ uitoefenen op nationale of internationale 
migranten die op zoek zijn naar opleidingsmogelijk-
heden of tewerkstellingsmogelijkheden; 

• een stedelijk-landelijke opdeling, waarbij de meerder-
heid van de stedelijke regio’s blijft groeien en waarbij 
we een bevolkingsdaling zien in veel perifere, lande-
lijke en post-industriële regio’s; 

• een noord-zuidverdeling tussen de lidstaten met 
een groot aandeel alleenstaanden in de noordelijke 
lidstaten, en een grotere rol voor het gezin in mediter-
rane regio’s;

• regionale verschillen die een impact hebben op de 
competitiviteit en de cohesie, zoals tussen oostelijke 
en westelijke regio’s in Duitsland, en tussen noordelijke 
en zuidelijke regio’s in België (Vlaanderen vs. Wallonië), 
Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Bevolkingsgroei en krimpregio’s
De algemene evolutie in Europa is er één van trage groei 
of krimp van het bevolkingsaantal. Er is een groot regio-
naal verschil tussen natuurlijke groei en immigratie en 
emigratie. Hierdoor kunnen groei en vergrijzing plaatselijk 
in erg uitlopende mate en wijze voorkomen (Schockaert, 
Lodewijckx, & Pelfrene, 2016). Dit veroorzaakt verschil-
lende bevolkingsdynamieken die mee aan de basis liggen 
van ongelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 
Een fenomeen dat hier deels mee samenhangt, is dat de 
bevolking in sommige regio’s krimpt (krimpregio’s). Deze 
regio’s komen gespreid voor in Europa: o.a. de Baltische 
Staten, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Grie-
kenland. Ook op het Iberisch schiereiland zijn er diverse 
regio’s (NUTS 3-niveau, 2014) met bevolkingskrimp (Figuur 
3.1). De bevolking krimpt in die regio’s omdat de natuur-
lijke bevolkingsgroei kleiner is dan de netto-migratie 
(emigratie-immigratie). Natuurlijke groei en migratie zijn 
twee aspecten die elkaar kunnen versterken of opheffen. 
België en Vlaanderen hadden in het verleden altijd een 
groei van de bevolking. Deze trend zal zich ook door-
zetten in de toekomst (Federaal Planbureau, 2017). Het 
deel ‘Focus op Vlaanderen’ gaat hier dieper op in.

Vergrijzing en migratie
Vergrijzing
In heel wat regio’s, vooral landelijke regio’s, neemt het 
aandeel ouderen toe door een daling van de vruchtbaar-
heid, migratie en de stijgende levensverwachting. Deze 
regio’s hebben vooral een kleiner aandeel beroepsac-
tieven, onder meer door een gebrek aan tewerkstelling en 
onderwijs. Dat is een motivatie voor de jongeren om te 
verhuizen voor werk en opleiding. Het aandeel ouderen 
is vooral groot in afgelegen regio’s in Griekenland, Spanje, 
Frankrijk, Portugal en het oosten van Duitsland (Eurostat, 
2016) (Figuur 3.2). 
Het proces van vergrijzing manifesteert zich in verschil-
lende mate en snelheden in de regio’s. De verouderings-
ratio is de ratio tussen de 65-plussers en de bevolking 
op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). Hoe hoger de 
ratio, hoe sterker de veroudering. Voor de EU-28 is deze 
ratio ongeveer 28% (Eurostat, 2015). Regio’s met een lage 
verouderingsratio (lager dan 20%) vinden we in Polen, 

het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Spanje en Slovakije. 
Zeer hoge verouderingsratio’s (meer dan 35%) werden 
gevonden in regio’s van Portugal, Griekenland, Italië en 
het oosten van Duitsland (Eurostat, 2012). In Vlaanderen 
is deze ratio 33% (gegevens voor 2015). Tegen 2050 zal dat 
oplopen tot meer dan 50% (Federaal Planbureau, 2017). 
Figuur 3.2 geeft het aandeel 65+-ers in 2011 in Vlaanderen 
en zijn buurregio’s weer. Binnen België heeft Vlaanderen 
een hogere graad van ouderen dan Wallonië of het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers van Vlaanderen zijn 
vergelijkbaar met die van het westen van Duitsland, grote 
delen van Frankrijk en Engeland. 

Migratie
Na enkele periodes van netto emigratie uit Europa in de 
jaren ’60 en in het begin van de jaren ’80 waren er in 
Europa vanaf 1985 meer immigranten dan emigranten. 
Maar ook op dat vlak zijn er schommelingen van jaar tot 
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FIGUUR 3.1: JAARLIJKSE BEVOLKINGSTOENAME IN DE PERIODE 1990-2010 
(Wiechmann and Wolff, 2013) 
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jaar waar te nemen, met in 2013 een piek van 1,7 miljoen 
immigranten. Duitsland had in 2014 de grootste netto- 
migratie, maar ook regio’s in Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Oostenrijk en Zweden hadden een sterke instroom van 
migranten (Eurostat, 2016). Migratie is één van de belang-
rijkste oorzaken van bevolkingsgroei in Europa. In 2007 

zorgde migratie voor meer dan 85% van de bevolkings-
groei (Davoudi S., Wishardt M., & Strange I., 2010). Ook in 
Vlaanderen is de bevolkingsgroei grotendeels te wijten 
aan internationale migratie (zie ook verder ‘Focus op 
Vlaanderen’). 

FIGUUR 3.2: AANDEEL 65+-ERS IN 2011 IN VLAANDEREN EN DE BUURREGIO’S (PERCENTAGE TEN OPZICHTE VAN DE TOTALE BEVOLKING)
(OECD, 2017, Regional eXplorer)
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FIGUUR 3.3: BEVOLKINGSDICHTHEID GEBASEERD OP GEOSTAT-BEVOLKINGSGRID, 2011 (AANTAL INWONERS/KM2). ZOOM VAN BELGIË EN DE 
BUURREGIO’S 
(Eurostat, 2016)
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Bevolkingsdichtheid in Europa

[1] NUTS2 komt overeen met de provincies in België.

De grote stedelijke centra in Europa (Londen, Parijs, 
Randstad, Ruhrgebied) hebben een zeer hoge bevolkings-
dichtheid (Figuur 3.3). Vlaanderen valt op door de hoge 
bevolkingsdichtheid over bijna het volledige grondgebied. 
Echt lage dichtheden zoals in het oosten van Duitsland, 
Noord-Frankrijk of het noorden van het Verenigd Konink-
rijk komen in Vlaanderen niet voor. 
Vlaanderen is één van de dichtst bevolkte regio’s in 
Europa, met 474 inwoners/km2 of ca. 5 inwoners/ha (2011) 
(OECD, 2017). Ter vergelijking: in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is dat 7.061 inwoners/km2 of ca. 70 inwoners per 
ha (het hoogste aantal op niveau NUTS21 in heel Europa), 

en in Wallonië gaat het om 211 inwoners per km2 (2011). 
De bevolkingsdichtheden in de andere buurregio’s zijn 
weergegeven in Figuur 3.4 (voor het jaar 2011). De hoogste 
bevolkingsdichtheden komen voor in een West-Euro-
pees kerngebied dat zich uitstrekt over Engeland, België, 
Nederland, het westen van Duitsland en Noord-Italië. In 
fel contrast daarmee staan het binnenland van Spanje en 
de noordelijke staten Noorwegen en Zweden). Figuur 3.5 
geeft een schematische voorstelling van de verschillende 
bevolkingsdichtheden binnen België en in de buurregio’s. 
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FIGUUR 3.4: BEVOLKINGSDICHTHEID IN VLAANDEREN EN DE BUURREGIO’S IN 2011 (AANTAL INWONERS PER KM2) 
(OECD, 2017, Regional eXplorer)
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FIGUUR 3.5: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE DICHTHEDEN IN VLAANDEREN, VERGELEKEN MET BUURREGIO’S 
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Woonpatrimonium in Europa

[2] Halfopen bebouwing is incl. gesloten bebouwing cfr. de definitie in EUROSTAT (2011), http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3433488/5578396/KS-SF-11-004-EN.PDF/2ef3ac6a-9d13-4911-8808-20145b2a125a

Appartementen en andere woningtypes 
in de Europese landen
In 2015 woonde 42,0% van de bevolking in Europa (EU-28) 
in een appartement, 24,1% in een halfopen of gesloten2

woning en 33,3% in een vrijstaande woning (Figuur 3.6). 
Het aandeel appartementsbewoners was het grootst in 
Spanje (65,9%), Letland (65,0%) en Estland (62,6%). In 
België is minder dan een kwart van de bevolking een 
appartementsbewoner. Het grootste aandeel mensen 
dat in halfopen bebouwing woont, vinden we in Neder-
land, het Verenigd Koninkrijk (beide 59,9%) en Ierland 
(51,6%); alleen in deze lidstaten was dat aandeel groter 
dan 50%. Het percentage mensen dat in een vrijstaand 
huis woonde, was het hoogste in Kroatië (73,4%), Slovenië 
(65,1%), Hongarije (62,1%) en Roemenië (60,1%); ook in 
Servië (66,1%) en Noorwegen (61,2%) was het percentage 

groter dan 60% (buiten EU-28). In België wonen ongeveer 
evenveel mensen in een halfopen bebouwing als in een 
open bebouwing (telkens ca. 35%). 

Overbewoning en onderbewoning
De kwaliteit van de huisvesting wordt mee bepaald door 
de beschikbaarheid van voldoende ruimte in een woning. 
Het percentage overbezette woningen geeft het percen-
tage mensen weer dat in een overbezette woning woont. 
Dat wordt bepaald door het aantal beschikbare kamers 
voor het huishouden, de omvang van het huishouden en 
de leeftijd en gezinssituatie van de leden van het huis-
houden (EUROSTAT, 2017).
In 2016 woonde ongeveer 16,6% van de bevolking in 
Europa (EU-28) in een overbezette woning (Figuur 3.7). 
De hoogste percentages overbezette woningen in Europa 
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FIGUUR 3.6: PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING PER WONINGTYPE  IN DE EUROPA (EU-28 + ZWITSERLAND, 
IJSLAND, SERVIË EN NOORWEGEN) 
(EUROSTAT, 2017)
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FIGUUR 3.7: PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING DIE WOONT IN OVERBEZETTE WONINGEN IN 
EUROPA (EU-28+FYR MACEDONIË, SERVIË, TURKIJE, ZWITSERLAND EN NOORWEGEN) IN 2016
(EUROSTAT, 2017)
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werden geregistreerd in Servië (55,5%) en in de voor-
malige Joegoslavische Republiek Macedonië (50,1%)3, 
Roemenië (48,4%) en Letland (43,2%). Cyprus (2,4%), 
Malta (2,9%), Ierland (3,2%), België (3,7%) en Nederland 
(4%) hadden daarentegen de laagste percentages over-
bezette woningen (EUROSTAT, 2017). Het gaat alleen om 
geregistreerde bevolking en kan dus een onderschatting 
zijn. In Vlaanderen is eerder een tegenovergestelde trend 
merkbaar, nl. onderbewoning. Zie ook paragraaf ‘Evolu-
ties en uitdagingen’. 

[3] Servië, FRR Macedonië, Zwitserland en Noorwegen zijn geen lid van de EU. 

Huur versus eigendom van woningen
Het aandeel eigenaren is zeer hoog in België en Vlaan-
deren in vergelijking met aangrenzende landen en regio’s 
(Ceuppens & Ryckewaert, 2016; De Decker & Dewilde, 
2010). Volgens de cijfers van 2013 is meer dan 70% van 
de gezinnen in Vlaanderen en Wallonië eigenaar van een 
woning (Figuur 3.8). Voor België is het gemiddelde 71,3% 
(EU-SILC, 2016) en dat ligt in de lijn van het Europese 
gemiddelde van 69% (EU-28). 

% huur % koop

sociaal privaat

Vlaanderen (België)* 6,7 20,4 70,5

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (België)

8 53 39

Wallonië (België) 9 18 73

Frankrijk** 17 21 56

Nederland 31 9 60

Europa 11 20 69

*   andere: 2,5% 

** andere: 6%

FIGUUR 3.8: PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING PER WONINGTYPE  IN EUROPA (EU-28 + ZWITSERLAND, IJSLAND, SERVIË EN NOORWEGEN) 
(Ceuppens en Ryckewaert (2016) en EU-SILC (2016))
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WONEN IN VLAANDEREN

Wonen is één van de belangrijkste ruimtegebruikers in 
Vlaanderen. De achterliggende demografische processen 
zoals vergrijzing, vergroening en migratie sturen de 
ruimteconsumptie voor het wonen. De voorbije 50 jaar 
steeg het welvaartniveau in België en Vlaanderen en was 
het beleid gericht op privébezit en op verplaatsingen met 
de wagen. Dit heeft mee het ruimtelijk patroon bepaald 
in Vlaanderen. Typische kenmerken van het ruimtelijk 
patroon zijn suburbanisatie en het hoge ruimtebeslag. 

Door de evolutie van de bevolking en haar kenmerken 
(bv. het type van huishouden) is er behoefte aan extra 
woningen in de toekomst. Het bestaande patrimonium 
aan (leegstaande) gebouwen kan mogelijkheden bieden 
voor transformaties (naar woningen), meervoudig ruim-
tegebruik, wonen op daken van supermarkten, etc. Als 
dergelijk bijkomend aanbod aan woonvormen niet 
volstaat, dan is er de optie om nieuwe ruimte aan te 
snijden. 

Wonen in verstedelijkt/randstedelijk/landelijk Vlaanderen
Door de bevolkingsdichtheid en de tewerkstellingsdicht-
heid te combineren met het ruimtebeslag kan men Vlaan-
deren in drie types indelen: verstedelijkt, randstedelijk 
en landelijk (zie definitie en methodiek in het inleidend 
hoofdstuk). 
In Vlaanderen wonen er momenteel 6,3 miljoen mensen. 

Hiervan woont ca. 40% in verstedelijkt gebied en evenveel 
in landelijk gebied (Figuur 3.9). De overige 20% woont 
in randstedelijk gebied. Het aandeel gezinnen in verste-
delijkt gebied ligt procentueel hoger (ca. 44%) omdat de 
gezinnen er kleiner zijn. 

Evoluties op vlak van bevolking
Groei en krimp van de bevolking
Vlaanderen had de afgelopen 10 jaar (2006-2016) een 
bevolkingsgroei, maar er zijn grote verschillen in de 
geografische spreiding ervan (Figuur 3.10). De grootsteden 
Antwerpen en Gent, samen met de noordrand van Brussel, 
enkele kustgemeenten en gemeenten in de Kempen, 
hadden de snelste groei. De gemeenten met de traagst 
groeiende bevolking vinden we vooral in West-Vlaan-
deren, waar ook een krimp van de bevolking het meest 
voorkomt. Op basis van de bevolkingsvooruitzichten van 
Statistiek Vlaanderen uit 2018 (zie ook verderop in ‘Evolu-
ties en uitdagingen’) verwacht men zelfs een bevolkings-
daling in de meeste van de gemeenten met de traagste 
bevolkingsgroei. 

De demografische ontwikkeling zorgt voor lokale en regi-
onale verscheidenheid. In deze ontwikkeling spelen een 
sterke vertraging van de bevolkingsgroei en het stijgende 
aandeel ouderen een belangrijke rol. In 2015 bedroeg het 
aandeel ouderen (65+ers) in Vlaanderen 19% van de totale 
bevolking (Federaal Planbureau, 2017). Bevolkingsgroei is 
een belangrijke motor voor economische ontwikkeling en 
innovatie. Een jonge geschoolde bevolking trekt investe-
ringen aan, zowel van de private als de publieke sector, en 
zorgt voor een gunstige regionale arbeidsmarkt (Schoc-
kaert et al., 2016). 

Verstedelijkt Randstedelijk Landelijk Totaal Vlaanderen

Aantal inwoners 2.569.813 1.256.670 2.451.488 6.277.971

Aandeel inwoners 40,9 20,0 39,1 100%

Aantal gezinnen 1.186.575 531.195 993.040 2.710.810 

Aandeel gezinnen 43,7 19,6 36,7 100%

Gemiddelde
huishoudensomvang

2,17 2,37 2,46 2,31

FIGUUR 3.9: AANTAL EN AANDEEL INWONERS EN GEZINNEN PER TYPE GEBIED IN 2014 
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Groei vooral het gevolg van immigratie
De belangrijkste oorzaak (58%) van de toename is 
de internationale migratie (het verschil tussen immi-
gratie van en emigratie naar het buitenland); het gaat 
om 22.452 personen in 2016. De interne migratie (inwij-

king vanuit andere gewesten tegenover uitwijking naar 
andere gewesten) maakt 29% van de groei uit, of 11.370 
personen. De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboortes 
versus overlijdens) blijft positief, en vormt 13% van het 
groeicijfer, of 5.079 personen (Statbel, 2017).

Huishoudensgroei en de woonopgave
woonopgave  
= woonbehoeften en woningvraag
De woonopgave wordt grotendeels bepaald door de te 
verwachten aangroei van het aantal huishoudens, maar 
ook door economische factoren zoals bijvoorbeeld de 
rentestand, de bouwkost of de woningprijzen. De woon-
opgave omvat zowel de woonbehoefte, als gevolg van 
demografische trends, als de woningvraag. Ook de vraag 
naar opbrengsteigendommen en tweede verblijven 
stuurt mee de woningvraag. Die woonopgave kan dan 
deels ingevuld worden via nieuwbouw, maar ook via het 
opdelen van woningen, invullen van leegstaande panden, 
sloop en het herbouwen van woningen. Deze transfor-
maties kunnen overigens nog aanzienlijke bouwmogelijk-
heden opleveren (zie ook verder in dit hoofdstuk). 

Ruimtelijke spreiding van de behoefte
De huishoudensgroei is niet overal dezelfde in Vlaan-
deren. Sommige streken hebben een grotere toename dan 
andere. De groei hangt samen met de bevolkingsgroei, 
maar ook met de gezinsverdunning. Waar al veel kleine 
gezinnen of alleenstaanden en koppels zonder kinderen 
wonen (bv. de stad Antwerpen), is de groei relatief klein 
in vergelijking met regio’s waar het proces van vergrijzing 
en gezinsverdunning nog kan versterken (bv. Kempen). 
Ook aanhoudende migratie naar bepaalde streken (bv. de 
kust) zorgt voor een verhoogd aantal huishoudens. De 
trends van de afgelopen tien jaar zijn weergegeven in 
Figuur 3.10. Deze trends versterken nog in de toekomst (zie 
verderop Figuur 3.36), met vooral een te verwachten groei 
in de Vlaamse Ruit, de Kempen en enkele kustgemeenten. 

FIGUUR 3.10: PROCENTUELE EVOLUTIE VAN HET AANTAL INWONERS PER GEMEENTE (2006-2016) 
(Statistiek Vlaanderen, 2018a)
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Dichtheden
Dichtheid bevolking en huishoudens
De bevolkingsdichtheid in Vlaanderen bedraagt 33 inwo-
ners/ha (in 2013) in verstedelijkt gebied, 7 inwoners/
ha in randstedelijk gebied, en slechts 2 inwoners/ha in 
het landelijk gebied. De bevolkingsdichtheid en huis-
houdensdichtheid hebben een gelijkaardig geografisch 

patroon, en zijn vooral hoog in de stedelijke wijken. 
De dichtheden verschillen van verstedelijkt gebied tot 
verstedelijkt gebied (Figuur 3.12). Ze variëren van 41 inwo-
ners per hectare in Blankenberge, tot amper 15 inwoners 
per hectare in Herentals. 

Bevolkingsprofielen
Huishoudensomvang stuurt mee de 
woningvraag
In de periode 1995-2017 is het aantal eenpersoonshuis-
houdens met de helft gestegen; tegen 2030 zal er bijna 
een verdubbeling zijn tegenover 1995. Ook de groei van 
tweepersoonshuishoudens (koppels al dan niet gehuwd, 
of alleenstaande ouders) nam sterk toe en zal ook in de 
toekomst nog toenemen. Het aantal ‘grotere’ huishou-

dens (3 personen of meer) neemt al jaren af en zal ook 
in de toekomst verder dalen (Figuur 3.13). Wel neemt de 
groei van grotere huishoudens (drie- en vierpersoonshuis-
houdens) sinds 2017 systematisch af. Het aandeel van elk 
van deze drie types huishoudens zal in 2030 ongeveer 
even groot zijn als in 2017. Aangenomen mag worden dat 
vooral kleinere wooneenheden (zoals appartementen) in 
trek zullen zijn als woonvorm. 

Het bestaande woningpatrimonium
Het bestaande woningpatrimonium weerspiegelt een 
aantal trends in de woningbouw. De woonvorm hangt 
samen met het aandeel eigenaars (vgl. appartementen 
met woningen). Waar er meer appartementen zijn, wordt 
er meer gehuurd. 

woonvormen 
Het aandeel appartementen dat in Vlaanderen gebouwd 
wordt, blijft stijgen (Figuur 3.14). Toch vormt het totale 

aandeel appartementen nog altijd maar een beperkt 
deel van de woningstock. Vooral het aandeel halfopen 
en open bebouwingen maakt een belangrijk deel uit van 
de woningbouw sinds de Tweede Wereldoorlog (zie ook 
Figuur 3.18). De klassieke stadswoning (rijwoning voor 
één gezin) wordt relatief minder gebouwd in de periode 
1995-2017. 
Het zou interessant zijn om de evolutie op vlak van 
appartementen te vergelijken per gebiedstype (verstede-

FIGUUR 3.11: PROCENTUELE EVOLUTIE VAN HET AANTAL HUISHOUDENS PER GEMEENTE (2006-2016) 
(Statistiek Vlaanderen, 2018a)
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FIGUUR 3.12: DICHTHEDEN (INWONERS/HA, 2013) PER VERSTEDELIJKT GEBIED IN VLAANDEREN 
(CRAB  inwonersaantal (AIV))

	 14.8 - 18

	 18 - 21

	 21 - 24

	 24 - 29 

	 29 - 41.4

Blankenberge 41 Hamme 26 Turnhout 22 Deinze 19

Antwerpen 38 Beveren 25 Kortrijk 22 Oudenaarde 18

Oostende 36 Zele 25 Maasmechelen 22 Lokeren 18

Knokke-Heist 35 Drogenbos-SP-
Leeuw

25 Tienen 22 Lommel 18

Mechelen 29 Aalst 24 Eeklo 21 Ieper 16

Sint-Niklaas 29 Ronse 24 Roeselare 21 Waregem 16

Gent 28 Lier 23 Geel 21 Mol 16

Leuven 28 Halle 23 Dendermonde 21 Genk 15

Willebroek 27 Izegem 22 Sint-Genesius-
Rode

20 Herentals 15

Brugge 26 Dilbeek-Asse 22 Brussel-
noordrand

20

Tongeren 26 Sint-Truiden 22 Hasselt 20

FIGUUR 3.13: AANTAL HUISHOUDENS NAAR GROOTTE IN 1995 (OBSERVATIE), 2017 EN 2030 (PROGNOSES) EN DE GROEI IN DE PERIODE 
1995-2017 EN 2017-2030 
(Statistiek Vlaanderen, 2017)

Aantal huishoudens naar 
grootte

1995 
(observatie)

2017 (prognose) 2030 (prognose) groei% 
1995-2017

groei% 
2017-2030

eenpersoonshuishoudens 588.542 (26%) 860.252 (31%) 954.362 (32%) 46 11

tweepersoonshuishouden 731.905 (32%) 963.203  (35%) 1.061.533 (36%) 32 10

driepersoonshuishouden 431.981 (19%) 406.854 (15%) 397.920 (13%) -6 -2

vierpersoonshuishouden 370.843 (16%) 361.032 (13%) 357.781 (12%) -3 -1

huishouden met 5 of meer leden 178.126 (8%) 175.955 (6%) 179.108 (6%) -1 2

Totaal 2.301.397 2.767.295 2.950.704 20 7
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FIGUUR 3.14: EVOLUTIE AANTAL WOONGELEGENHEDEN PER TYPE BEBOUWING IN VLAANDEREN (1995-2017) 
(Statistics Belgium, 2017a) 
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lijkt, randstedelijk, landelijk), maar daarvoor ontbreekt 
voldoende statistische informatie (tot op statisch sector-
niveau). Daarom wordt deze evolutie weergegeven tot op 
gemeenteniveau (Figuur 3.15). Een kleine relatieve groei 
valt op in de grootsteden Gent en Antwerpen en hun 
directe rand, in de rand rond Brussel, in enkele regionaal-
stedelijke gebieden zoals Leuven en Mechelen, en aan de 
kust. Dit komt doordat het aandeel appartementen daar 

al hoog is. De grootste relatieve groei vinden we dan ook 
in enkele landelijke gemeenten terug (vb. Sint-Laureins). 
Daar is het totaal aantal appartementen dan ook lager. 
In absolute termen is het aantal woongelegenheden in 
appartementsgebouwen het sterkst gestegen in de groot-
steden (vb. Antwerpen, Gent), regionale steden (Mechelen, 
Leuven, …) en aan de kust. 

FIGUUR 3.15: PROCENTUELE GROEI (BOVEN) EN TOTALE GROEI (ONDER) VAN APPARTEMENTEN PER GEMEENTE (1995-2017) 
(Statbel, 2018)
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Aandeel woningeigenaars
Het gemiddelde percentage eigenaars is hoog in Vlaan-
deren, maar niet in elke gemeente. Vooral de steden 
hebben een laag percentage woningeigenaars. Ook aan de 
kust is het aandeel eigenaars lager dan in het binnenland. 
Een hoog aandeel huurders (39%) is een typisch stede-
lijk fenomeen (Figuur 3.16 en Figuur 3.17). Bij eigenaars is 
dit minder uitgesproken: 61% is eigenaar in verstedelijkt 
gebied. Ter vergelijking: in randstedelijk gebied bedraagt 
dit 76% en in landelijk gebied zelfs 79%. Het aandeel eige-
naars is opvallend hoog op de as tussen Mechelen en 
Sint-Truiden, en op de as tussen het Pajottenland en de 
Westhoek.

Ouderdom woningen
De oudste woningen in Vlaanderen (van vóór de Tweede 
Wereldoorlog) zijn meestal rijwoningen. Begin jaren ’60 
komt daarin verandering met een steeds groter wordend 
aandeel halfopen en open bebouwing (Figuur 3.18). Het 
zijn deze villa’s die vandaag de dag aangeboden worden 
op de vastgoedmarkt, maar moeilijker verkocht geraken. 
Dit komt doordat ze slecht geïsoleerd zijn, relatief groot 
zijn voor de kleiner wordende gezinnen, de renovatie-
kosten hoog zijn en omdat ze relatief duur zijn door de 
grote grondoppervlakte. 

FIGUUR 3.16: PERCENTAGE EIGENAARS PER GEMEENTE (2011) 
(Statistics Belgium, 2017a)

	 1 - 62%

	 62.1% - 70%

	 70.1% - 76%
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FIGUUR 3.17: AANTAL EN PERCENTAGE BEWOONDE WONINGEN DOOR EIGENAAR OF HUURDER PER GEBIEDSTYPE IN VLAANDEREN 
(Census2011)

Gebiedstype eigenaar huurder totaal

Verstedelijkt 690.566 (61%) 435.603 (39%) 1.126.169 (100%)

Randstedelijk 388.182 (76%) 123.346 (24%) 511528 (100%)

Landelijk 759.700 (79%) 202.169 (21%) 961.869 (100%)
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Het is in de periode 1960-1980 dat het grootste deel 
vrijstaande woningen gebouwd werd. In veel van deze 
woningen wonen nu ouderen van wie de kinderen uit 
huis zijn. Opvallend is dat het aandeel huizen in gesloten 
bebouwing sinds 1961 laag ligt in vergelijking tot huizen 
in open bebouwing. Een trend naar compacter wonen 
blijkt nog niet uit de beschikbare cijfers. 
Voor het einde van WOI werd 61% van de nieuwe 
woningen gebouwd in wat we nu verstedelijkt gebied 

noemen. Het aandeel nieuwe woningen in verstedelijkt 
gebied daalde sinds het einde van WOI systematisch en 
stagneert sinds de periode 1981-1990 rond 40%. Het rela-
tief aandeel woningen gebouwd in randstedelijk gebied is 
sinds 1919 meer dan verdubbeld (van 10% vóór 1919 naar 
22% na 2001). In het landelijk gebied steeg het aandeel 
van 29% naar 39% (Figuur 3.19). Uit de cijfers blijkt de 
bebouwingsdruk aan de rand van de steden en vooral in 
het landelijk gebied. 

 HUIZEN IN GESLOTEN BEBOUWING

 HUIZEN IN HALFOPEN BEBOUWING

FIGUUR 3.18: AANTAL GEBOUWEN PER TYPE (2017) 
(Statistics Belgium, 2017b)

0

1.000.000

2.000.000

1500.000

500.000

2500.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101910 1920 1930 1940

 HUIZEN IN OPEN BEBOUWING, HOEVEN EN KASTELEN

 BUILDINGS EN FLATGEBOUWEN MET APPARTEMENTEN

gebiedstype voor 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001 
of later

verstedelijkt 61 56 52 51 45 36 39 38

randstedelijk 10 14 18 19 22 23 23 22

landelijk 29 30 30 31 34 41 39 39

totaal (%) 100 (461.405) 100 (459.495) 100 (435.197) 100 (448.544) 100 (498.121) 100 (288.513) 100 (361.647) 100 
(311.652)

FIGUUR 3.19: PROCENTUEEL AANTAL GEBOUWEN VOLGENS GEBIEDSTYPE EN OPRICHTINGSDATUM
(Census2011)
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Beschikbare ruimte om te wonen
Grondoppervlakte van gebouwen 
op bewoonde percelen 
In Vlaanderen zijn er meer dan 2 miljoen hoofdgebouwen 
op bewoonde percelen. Het grootste aandeel bevindt zich 
in het landelijk gebied (41% of bijna 1 miljoen hoofdge-
bouwen). Bijna evenveel bewoonde hoofdgebouwen 
liggen in verstedelijkt gebied (39%). De gemiddelde 
grondoppervlakte van een hoofdgebouw op een bewoond 
perceel is in verstedelijkt gebied het laagst (102m2) en in 
landelijk gebied het hoogst (150m2) (Figuur 3.20). De ruim-
telijke voetafdruk, gemeten als bebouwde oppervlakte, is 
dus duidelijk hoger in het landelijk gebied vergeleken met 
randstedelijk of verstedelijkt gebied. 

Buitenruimte van woningen
In landelijk gebied zijn er relatief meer bewoonde 
percelen in vergelijking met randstedelijke of verstede-
lijkte gebieden. Bovendien zijn de bewoonde percelen in 

landelijk gebied gemiddeld meer dan dubbel zo groot als 
in verstedelijkt gebied. Een gemiddeld bewoond perceel 
in Vlaanderen is 901 m2 groot, in landelijk gebied is dit 
meer dan 1.200 m2, terwijl het in verstedelijkt gebied om 
minder dan 500 m2 gaat. Ook de buitenruimte (tuinen, 
koeren, terras, …) van de percelen is het kleinst in verste-
delijkt gebied. In landelijk gebied is ze zelfs bijna driemaal 
groter dan in verstedelijkt gebied (Figuur 3.21). De gemid-
delde oppervlakte aan residentiële buitenruimte is overi-
gens verschillend per verstedelijkt gebied (Figuur 3.22), en 
varieert van 232m2 in Oostende tot 641m2 in Lommel. 

woonoppervlakte 
De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van de residen-
tiële nieuwbouwvergunningen blijft verder afnemen in de 
periode van 1996 tot 2016. De afname per woning is het 
sterkst in Vlaanderen vergeleken met de andere gewesten 
(Figuur 3.24). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er 

gebiedstype aantal hoofd-
gebouwen op 
bewoonde percelen

% oppervlakte (ha) 
hoofd gebouwen op 
bewoonde percelen

gemiddelde grondoppervlakte 
(m2) van een hoofdgebouw 
op een bewoond perceel

verstedelijkt 956.395 39 9.795 102

randstedelijk 502.823 20 6.970 139

landelijk 995.066 41 14.909 150

Totaal 2.454.284 100 31.674 129

FIGUUR 3.20: AANTAL EN OPPERVLAKTE VAN DE GEBOUWEN OP BEWOONDE PERCELEN IN VLAANDEREN VOLGENS GEBIEDSTYPE
(GRB adresposities, 2013)

FIGUUR 3.21: AANTAL EN OPPERVLAKTE VAN DE BEWOONDE PERCELEN IN VLAANDEREN EN DE OPPERVLAKTE AAN PRIVATE 
BUITENRUIMTE VOLGENS GEBIEDSTYPE 
(GRB adresposities, dd. 2013) 

gebiedstype aantal 
bewoonde 
percelen

% oppervlakte 
bewoonde 
percelen (ha)

oppervlakte 
buitenruimte/ 
tuinen (ha)

Gemiddelde 
oppervlakte 
buitenruimte per 
bewoond perceel (m2)

Gemiddelde 
oppervlakte per 
bewoond perceel (m2)

verstedelijkt 744.327 36 35.777 24.683 331 481

randstedelijk 432.642 21 43.207 34.687 802 999

landelijk 862.634 42 104.815 84.361 977 1.215

Totaal 2.039.603 100 183.799 143.686 704 901
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FIGUUR 3.22: GEMIDDELDE BUITENRUIMTE PER BEWOOND PERCEEL PER VERSTEDELIJKT GEBIED (m2)

	 1 - 279

	 280 - 348

	 349 - 412

	 413 - 513 

	 514 - 641

Lommel 641 Oudenaarde 446 Sint-Truiden 368 Brugge 320

Genk 628 Turnhout 437 Izegem 361 Lier 317

Mol 627 Herentals 422 Zele 358 Tienen 303

Sint-Gen.-Rode 580 Roeselare 412 Dendermonde 352 Sint-Niklaas 302

Geel 545 Hasselt 407 Halle 348 Gent 302

Maasmechelen 544 Leuven 396 Kortrijk 345 Mechelen 279

Waregem 513 Eeklo 391 Aalst 342 Antwerpen 258

Deinze 478 Beveren 378 Ronse 340 Knokke-Heist 249

Ieper 475 Brussel 373 Hamme 339 Blankenberge 234

Lokeren 455 Tongeren 372 Willebroek 337 Oostende 232
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Kleiner gaan wonen?

Milieuverantwoorde consumptie: monitoring kennis, 
attitude en gedrag
De respondenten verkiezen massaal ‘privétuin’ (77%) 
boven ‘gemeenschappelijke tuin’ (7%). Ze schatten de 
evolutie (over 30 jaar) voor beide types nogal genu-

anceerd in. Volgens 30% zal elke woning zijn kleine, 
private tuin behouden, volgens 24% van de respon-
denten zullen grotere, gemeenschappelijke tuinen de 
standaard zijn, maar de meeste respondenten denken 
dat de beide types naast elkaar zullen blijven bestaan.

FIGUUR 3.23: VOORKEUR VANDAAG EN TOEKOMSTVERWACHTING BINNEN 30 JAAR OVER DE TUIN 
(GfK Belgium, 2018)
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zelfs een stijging sinds 2015. De afnemende trend gaat 
onder meer samen met het toenemend aandeel apparte-
menten in de nieuwbouw. De oppervlakte is één van de 
elementen van de woningkwaliteit. 
Doorheen de tijd veranderen de gemiddelde groottes van 
percelen per woningtype (appartement, gesloten bebou-
wing, half-open bebouwing en open bebouwing) niet 

zoveel. Niet de perceelsgrootte van het type woning veran-
dert, maar wel het aandeel van elk type (Figuur 3.25). Het 
aandeel kleine woningen (vooral appartementen en drie-
gevelwoningen) nam doorheen de tijd toe. Dit zorgt voor 
een dalende trend van de gemiddelde oppervlakte per 
vergunde woning sinds 2002 (Vastmans, Helgers, Damen, 
Goeyvaerts, & Buyst, 2016). 

jaar gem. bewoonbare opp. Vlaanderen gem. bewoonbare opp. Wallonië gem. bewoonbare opp.  
Brussels Hfd Gewest

1996 134 116 122

1997 137 115 115

1998 140 118 117

1999 132 110 89

2000 125 110 87

2001 123 109 89

2002 108 110 81

2003 110 107 90

2004 104 107 90

2005 105 102 86

2006 104 107 84

2007 105 102 84

2008 106 107 80

2009 111 101 85

2010 107 103 84

2011 108 103 79

2012 105 106 107

2013 103 101 80

2014 97 96 82

2015 97 98 100

2016 90 103 110

FIGUUR 3.24: OPPERVLAKTE VAN DE VERGUNDE RESIDENTIËLE NIEUWBOUW (m2) IN DE DRIE GEWESTEN 
(Statbel, 2018)
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Kleiner gaan wonen?

Milieuverantwoorde consumptie: monitoring kennis, 
attitude en gedrag
Bij de vragen over de woonoppervlakte zegt 42% van 
de respondenten dat hij/zij noch een woning met 
grote woonoppervlakte, noch een compacte woning 
met beperkte woonoppervlakte verkiest (Figuur 3.26 
bovenaan).  Ruim 50% van de respondenten verwacht 
dat binnen 30 jaar ‘iedereen kleiner woont om meer 

open ruimte te creëren’, terwijl minder dan 10% geen 
limieten op de woonoppervlakte of het woonvolume 
verwacht (Figuur 3.26 onderaan).  
In hetzelfde onderzoek is ook gevraagd of de respon-
dent akkoord is met de overheidsmaatregel  ‘Woon-
oppervlakte per persoon/gezin limiteren’. Met deze 
stelling is ruim de helft niet akkoord en 32 % wel (de 
rest heeft geen mening).

FIGUUR 3.26: VERWACHTE EVOLUTIE VAN DE WOONOPPERVLAKTE 
(GfK Belgium, 2018)
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Aandeel (%) Perceelsgrootte (m2) 

JAAR 2002 2007 2013 2002 2007 2013

Appartementen 55% 59% 60% 134 176 145

Gesloten 
bebouwing

4% 5% 5% 460 583 506

Halfopen 
bebouwing

9% 10% 13% 625 599 551

Open bebouwing 32% 26% 22% 1.462 1.196 1.408

GEMIDDELDE 614 508 497

FIGUUR 3.25: AANDEEL EN PERCEELSGROOTTE VOLGENS TYPE WONING VOOR NIEUWBOUWVERGUNNINGEN
(Vastmans et al., 2016)
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Ruimte delen

Milieuverantwoorde consumptie: monitoring kennis, 
attitude en gedrag
Er is ook gepeild naar de mate waarin de respondent 
binnen- of buitenruimte zou willen delen met andere 
huishoudens. Telkens een ruime meerderheid van de 
Vlamingen wenst die niet te delen (Figuur 3.27). Delen 
wordt het meest overwogen voor een ‘klusplaats, 
atelier of bureauruimte’ (33%), een 'wasplaats' (26%) 
en nog minder voor een ‘tuin’ (23%). 
De vraag naar de belangrijkste redenen om binnen- of 
buitenruimte te delen is gesteld aan alle respondenten. 
Op deze vraag wordt “Ik sta niet open om een binnen- 

of buitenruimte te delen” het vaakst aangeduid (52%). 
29% van de respondenten duidt “het zorgt voor meer 
sociaal contact met de buurtbewoners” aan. 
Van de redenen waarom mensen liever niet zouden 
willen delen, wordt “minder privacy voor het gezin” 
door 81% aangeduid. 30 tot 40% van de respondenten 
geeft volgende redenen aan:  gedeelde verantwoorde-
lijkheid is niet vanzelfsprekend; ik kan het dan niet / 
minder inrichten naar eigen smaak en behoeften; er 
is nood aan overleg en afspraken; de gebruiksduur, 
gebruiksmomenten zijn minder flexibel. 

FIGUUR 3.27: BEREIDHEID OM RUIMTE TE DELEN MET ANDERE HUISHOUDENS 
(GfK Belgium, 2018)

5%

wasplaats tuin/terras keuken woonkamer

15%

25%

20%

35%

10%

30%

klusplaats, atelier 
of burauruimte

0%

woonreserves volgens de geldende plannen
De gebieden bestemd als woongebied omvatten de woon-
zones, maar ook de woonuitbreidingsgebieden en andere 
reservegebieden die in aanmerking komen voor wonen. 
Een aanzienlijk deel van de oppervlakte in Vlaanderen is 
bestemd als woongebied, namelijk 227.740ha. Het grootste 
deel ervan is gelegen in de landelijk gebied (46% of ruim 
100.000ha). Respectievelijk 27% en 28% is gelegen in een 
woonbestemming in verstedelijkt gebied en randstedelijk 
gebied (Figuur 3.28 en Figuur 3.29). 

Aanbod aan sociaal wonen
Het aanbod aan sociale huisvesting (ca. 170.000 woon-
eenheden voor geheel Vlaanderen) varieert van enkele 
honderden tot meer dan 20.000 woningen in sommige 
gemeenten. Het grootste aanbod aan sociale huisvesting 
is terug te vinden in de grootsteden (Antwerpen, Gent) 
en de kleinere steden (zoals Mechelen, Leuven, Brugge, 
Genk, …) (Figuur 3.30). Het aanbod aan sociale huisvesting 
bestaat vooral uit sociale huurwoningen (>96%). 
Zeven van de 308 gemeenten zijn nog niet begonnen 
aan de realisatie van hun bindend sociaal objectief (BSO) 
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gebiedstype oppervlakte bestemd als wonen (ha) %

verstedelijkt 61.080 27

randstedelijk 62.840 28

landelijk 103.820 46

totaal 227.740 100

FIGUUR 3.28: OPPERVLAKTE (HA) BESTEMD VOOR WONEN PER GEBIEDSTYPE 
(Ruimteboekhouding dd. 1/1/2014)

	 LANDELIJK

	 RANDSTEDELIJK

	 VERSTEDELIJKT 

	 WONEN

FIGUUR 3.29: SPREIDING VAN DE WOONBESTEMMINGEN VOLGENS DE RUIMTEBOEKHOUDING EN VOLGENS GEBIEDSTYPE
(Ruimteboekhouding dd. 1/1/2014)

inzake sociale huurwoningen. 85 gemeenten hebben 
minder dan de helft van dit objectief behaald, en 121 
hebben 50% tot 100% gerealiseerd. 70 gemeenten hebben 
zelfs meer dan het opgelegde bindend sociaal objectief 
gerealiseerd in 2017. Tot slot werd voor 25 gemeenten 
geen objectief opgelegd (Figuur 3.31). 

Sloop en herbouw van woningen
Het woonpatrimonium wijzigt doorheen de tijd. Daarmee 
wordt niet enkel veroudering van de woningen of verbou-
wingen ervan bedoeld, maar evengoed vervangbouw. Om 
een idee te hebben van het tempo van een dergelijke 
transformatie werden vergunningsaanvragen voor sloop 

en nieuwbouw voor het jaar 2015 geanalyseerd over 
geheel Vlaanderen (Loris, 2017). In 2015 werden er 57.667 
stedenbouwkundige aanvragen goedgekeurd (voor zover 
ze opgenomen zijn in het vergunningenregister dat opge-
steld wordt door de gemeenten). In 4.588 dossiers gaat 
het om de sloop van een woning of een gebouw met een 
andere functie (bv. bakker, schrijnwerkerij, …). 45% heeft 
betrekking op de sloop van een woongebouw. In het 
totaal werden 2.315 wooneenheden gesloopt. Een woon-
eenheid kan zowel een huis zijn, als een villa, een appar-
tement, enz. In dezelfde periode werden op die percelen 
5.143 wooneenheden gebouwd. Het slopen leidde dus tot 
meer vervangbouw (Figuur 3.32). 
Omgerekend betekent dit dat er voor elke sloopvergun-
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FIGUUR 3.31: AANDEEL VAN HET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF DAT REEDS BEHAALD IS DD. 2017
(Agentschap Wonen Vlaanderen, 2018)

	 <100%

	 >100%

FIGUUR 3.30: AANBOD AAN SOCIALE WONINGBOUW (HUUR, KOOP EN KAVELS) DD. 2017
(Agentschap Wonen Vlaanderen, 2018)
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ning 1,1 wooneenheden verdwijnen, maar ze vervangen 
wordt door 2,5 nieuwe wooneenheden. Of, voor elke 
wooneenheid komen er 2,2 in de plaats. Meestal gaat het 
om flats.

Verdichting als gevolg van sloop
Als het tempo van 2015 zich doorzet, komen er jaarlijks 
ongeveer 3.000 wooneenheden netto bij binnen het 
bestaande bebouwde weefsel door sloop en vervang-
bouw. Dat is ongeveer 15% van de jaarlijkse woonop-
gave in Vlaanderen. Dergelijke verdichting betekent een 

besparing op het aansnijden van open ruimte en de reali-
satie van bijkomende nieuwe verkavelingen. Zodoende 
kan natuur en landbouwgrond gespaard blijven en de 
woningbouwproductie toch worden opgetrokken.
Ter vergelijking, de jaarlijkse productie van woningbouw 
via sloop en hernieuwbouw ligt in Nederland een stuk 
hoger: voor de periode 2011 t.e.m. 2015 gaat het om jaar-
lijks 52.900 nieuwe woningen (Buitelaar et al, 2008:37) 
op een totale woningvoorraad van ca. 7,76 miljoen (CBS, 
2018). 
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Ruimte om te wonen:  
beschikbare bouwgronden
De ruimte voor wonen bestaat enerzijds uit de nog onbe-
bouwde open ruimte, voor zover de bestemmingen het 
wonen toelaten (bouwpercelen), en anderzijds uit het 
hergebruik van het bestaande patrimonium (verdich-
ting, opdelen van woningen, vervangbouw). Binnen al de 
woonbestemmingen van het gewestplan en de ruimte-
lijke uitvoeringsplannen, liggen er nog 249.021 percelen 
onbebouwd volgens de registers van onbebouwde 
percelen die door de gemeenten worden bijgehouden. 
In het totaal gaat het om 40.428 ha (Vlaamse Overheid, 
2017). Hierin zijn de zgn. reservegebieden (bv. woonuit-
breidingsgebieden) mee opgenomen. Dit aanbod volstaat 
om de woonbehoefte voor de komende jaren (2017-2027) 
op te vangen. 
Het gros van de percelen en de oppervlakte liggen in 
het landelijk gebied. Het minst aantal nog beschikbare 
percelen om op te bouwen vinden we terug in verstede-
lijkt gebied (Figuur 3.33). 

Leegstand
Naast dit ruime aanbod aan bouwpercelen zijn ook de 
hergebruiksmogelijkheden van leegstaande panden niet 
te onderschatten. Eén van de manieren om de ambities 
van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen mogelijk te maken is om de bestaande leeg-
stand van woningen, winkels en bedrijven te herge-
bruiken. Het zou alvast het innemen van open ruimte 
beperken. Maar zijn er wel voldoende mogelijkheden om 
zo’n doelstelling te realiseren? De woonbehoefte blijft 
immers groot. Uit onderzoek (zie hoofdstuk 9 ‘Ruimte 
voor integratie’) blijkt dat er in Vlaanderen ca. 27.000 
woningen structureel leegstaan (situatie 2013). Dit biedt 
heel wat hergebruiksmogelijkheden. 

FIGUUR 3.32: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET EFFECT VAN SLOOP EN VERNIEUWBOUW OP DE PRODUCTIE VAN HET AANTAL 
WONINGEN

gebiedstype Aantal onbebouwde percelen Opp. onbebouwde percelen (ha)

Verstedelijkt 55.275 (22%) 6.687 (17%)

Randstedelijk 70.247 (28%) 11.980 (30%)

Landelijk 123.502 (50%) 21.761 (53%)

Totaal (%) 249.021 (100%) 40.428 (100%)

FIGUUR 3.33: ONBEBOUWDE PERCELEN PER GEBIEDSTYPE (2017)

1 WOONEENHEID SLOPEN BOUW VAN 2,2 WOONEENHEDEN IN DE PLAATS
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TRENDS EN UITDAGINGEN

Mede gebaseerd op de trends van het verleden voltrekken 
zich een aantal grote trends naar de toekomst. Sommigen 

zijn nieuw, en andere zijn een versterking van al vroeger 
vastgestelde trends. 

Bevolkings- en huishoudensgroei
De afgelopen tien jaar (2007-2017) nam het aantal private 
huishoudens in het Vlaamse Gewest toe van 2.552.000 
tot 2.769.000, een groei van 9%. In de komende 10 jaar 
voorziet Statistiek Vlaanderen een stijging met 171.000 
huishoudens, of een groei met 6% (Statistiek Vlaanderen, 
2018b). De komende tien jaar (2017-2027) zal de bevolking 
verder aangroeien tot 2.940.037 huishoudens in 2027. 
Tussen 2017 en 2027 zullen alle Vlaamse steden en 

gemeenten een toename van het aantal huishoudens 
hebben (Figuur 3.34), maar met een aanzienlijk verschil 
tussen de gemeenten (Figuur 3.36). Statistiek Vlaanderen 
becijferde dat in 82 gemeenten het aantal huishoudens 
stijgt met minder dan 5%. In bijna de helft (150) van de 
308 Vlaamse gemeenten stijgt het aantal huishoudens 
met 5% à 8%. In 76 gemeenten is de groei groter dan 8%, 
en in 18 gemeenten groter dan 10%.

FIGUUR 3.34: EVOLUTIE TOTAAL AANTAL HUISHOUDENS 
Statistiek Vlaanderen (2018b) 
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In het gros van de gemeenten (197) is de groei beperkt tot 
minder dan 500 huishoudens. In slechts 8 centrumsteden 
gaat het om een toename van meer dan 2.000 huishou-
dens. Antwerpen en Gent hebben de grootste absolute 
toename (+11.600 en +5.500).
De grootste toename van het aantal huishoudens situeert 
zich bij de eenpersoonshuishoudens, gevolgd door twee-
persoonshuishoudens (koppel of alleenstaande met kind). 
Terwijl de gezinsgrootte in 1991 nog 2,58 personen per 
gezin bedroeg, bedraagt dit momenteel (2017) nog 2,35 
personen. Statbel (2018) schat dat dit op middellange 
termijn (2030) al zal zakken tot 2,30 en zelfs maar 2,24 op 
de lange termijn (2050-2060). Een dalend aantal kinderen, 
kleinere gezinnen en de veroudering van de bevolking 
sturen deze trend. 
De woningvraag wordt mede gestuurd door demogra-

fische trends zoals de te verwachten toename van de 
bevolking en de groei van het aantal huishoudens. Als 
we ervan uitgaan dat elk bijkomend gezin ook een bijko-
mende woongelegenheid vergt, dan biedt de geografische 
spreiding van de huishoudensgroei in de komende tien 
jaar een goed beeld van waar de woonbehoefte zich het 
sterkst zal laten voelen. Relatief gezien zal de grootste 
groei zich voordoen in de Antwerpse en Limburgse 
Kempen, op de as Kortrijk-Gent en enkele kustgemeenten. 
Een relatief beperktere groei wordt verwacht in de West-
hoek, Brugge, de zuidrand van Brussel en de rand rond 
Antwerpen. 
De verwachte groei houdt evenwel geen rekening met 
het beschikbare aanbod aan bouwmogelijkheden (o.a. 
bouwpercelen en het bestaand aanbod aan woningen en 
appartementen). 

Renovatie wordt alsmaar belangrijker
De nieuwbouw van woningen is sterk afhankelijk van 
de economische conjunctuur. De crisissen van de jaren 
1970 (oliecrisis), 1980, 2000 (dotcom bubble) en 2008 
(bankencrisis) veroorzaakten een daling van de nieuw-
bouw. Het aantal vergunningen voor nieuwbouw schom-
melt daarom door de jaren heen (periode 1962-2016) 
tussen ca. 9.000 en ca. 20.000 per jaar. Sinds medio de 
jaren ‘90 van vorige eeuw is er een globale daling van de 
vergunde nieuwbouwwoningen (eengezins- en meerge-
zinswoningen). Het aantal renovaties van panden groeit 
wel voortdurend, met een piek rond 2010. Sindsdien zien 
we terug een daling. Vanaf de 21ste eeuw ligt het aantal 
vergunningen voor verbouwing systematisch hoger dan 
deze van nieuwbouwwoningen. 

De achterliggende dynamiek van nieuwbouwverkave-
lingen vertoont een gelijkaardige trend met pieken en 
dalen, maar de globale trend is er wel één van een dalend 
aantal vergunningen voor nieuwe verkavelingen. Sinds 
1997 stagneert het aantal afgeleverde vergunningen voor 
nieuwe verkavelingen. Opmerkelijk is dat het aantal wijzi-
gingen voor bestaande verkavelingen sinds 1962 systema-
tisch stijgt tot het jaar 2009. Sinds 2010 is er ook daar 
een dalende trend (Figuur 3.38), mogelijks als gevolg van 
gewijzigde en versoepelde wetgeving. Deze trend speelt 
wellicht in op gewijzigde comfortbehoeften (aanbouw, 
plaatsing zonnepanelen, opdelen in meerdere woon-
units, …) en woonvormen door de jaren heen. 

Aantal Aantal % %

2017 2027 2017 2027

Gemiddelde omvang 2,32 2,29

Totaal 2.769.259 2.940.037 100,0% 100,0%

1 persoon 869.448 942.906 31,4% 32,1%

2 personen 948.641 1.032.846 34,3% 35,1%

3 personen 401.010 400.459 14,5% 13,6%

4 personen 369.414 375.914 13,3% 12,8%

5 personen of meer 180.746 187.912 6,5% 6,4%

FIGUUR 3.35: AANTAL EN AANDEEL HUISHOUDENS VOLGENS OMVANG, NU (2017) EN IN DE TOEKOMST (2027) 
(Statistiek Vlaanderen 2018b) 
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FIGUUR 3.36: PROCENTUELE EVOLUTIE VAN HET AANTAL HUISHOUDENS (2017-2027) 
(Statistiek Vlaanderen 2018b)
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FIGUUR 3.37: PERCENTAGE VERGUNNINGEN VOOR NIEUWBOUW (EENGEZINS- EN MEERGEZINSWONINGEN), RENOVATIE VAN WONINGEN EN 
SLOOP VAN WONINGEN, PER JAAR OVER DE PERIODE 1962-2016  
(Vergunningenregister, 2017)
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FIGUUR 3.38: AANTAL VERKAVELINGSVERGUNNINGEN PER JAAR OVER DE PERIODE 1962-2016 
(Vergunningenregister, 2017)
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FIGUUR 3.39: PROCENTUELE EVOLUTIE VAN HET AANDEEL 65+-ERS (IN %) IN DE PERIODE 2001-2017 
(Statistiek Vlaanderen, 2018a)
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Aangepaste woonvormen voor ouderen 
De groei van het aandeel ouderen (65+-ers) is vooral 
merkbaar in de Kempen, in de provincie Limburg en aan 
de kust (Figuur 3.39). De stijging aan de kust is te wijten 
aan pensioenmigratie. In andere regio’s zoals de West-
hoek is het aandeel ouderen al hoog en is de stijging dus 
eerder beperkt. Ook in de grotere steden is de stijging 
beperkt tot 20%. In een zeer beperkt aantal gemeenten, 
waaronder Antwerpen, is er een afname van het aantal 
ouderen.
In de periode 2017-2027 zal vooral het aandeel ouderen 
en in het bijzonder het aantal alleenstaande ouderen in 
Vlaanderen verder toenemen. De groei van het aantal 
65+ -ers zal het grootst zijn in de Kempen en Limburg 
(Figuur 3.40). In de grotere steden (Antwerpen en Gent) 
blijft de toename van de 65+ -ers beperkt. 
Bijzondere aandacht zal beleidsmatig moeten gaan 
naar ouderen. Volgens prognoses van Statistiek Vlaan-
deren (2018b) zullen er in de periode 2017-2027 73.000 
alleenstaanden 65+ers bijkomen. Omdat de bevolking 

veroudert, zal ook een aangepaste woningvoorraad 
nodig zijn (compacter, onderhoudsvriendelijker, betaal-
baar, eventueel met bijgeleverde zorgdiensten) op goed 
bereikbare plaatsen (diensten en zorg in de nabijheid). 
De Vlaamse overheid wenst oud worden in de huidige 
woning en woonomgeving (‘aging in place’) te stimuleren. 
Toch zal er ook nood zijn aan aangepaste woonvormen 
voor vooral (zorgbehoevende) ouderen. 
Figuur 3.41 geeft het aantal vergunningen weer voor 
diverse ouderenvoorzieningen over de afgelopen vijfen-
vijftig jaar. De verschillende types zijn diegene die door 
de aanvrager van de vergunning gebruikt worden in 
de vergunningsaanvraag. De afgelopen 15 jaar zien we 
een belangrijke toename van het aantal zorgunits en 
kangoeroewoningen. 
Hoofdstuk 5 (Ruimte voor voorzieningen) gaat dieper in 
op de relatie tussen vergrijzing en de veranderingen in de 
nood aan voorzieningen. 

Compacter wonen zet zich door
De toename van het aandeel alleenstaande ouderen, maar 
evengoed van jonge starters, vergt aangepaste woon-
vormen. De markt antwoordt daarop met de “verapparte-
mentisering” (met koopappartementen): een groot aandeel 

van de nieuwbouw is nu een appartement. Het aandeel 
appartementen in de nieuwbouw stijgt jaar na jaar. In 
de periode 1995-2016 is het aantal woongelegenheden in 
gebouwen met appartementen met 78% gestegen. Dit 

FIGUUR 3.40: GROEI VAN HET AANTAL 65+ERS IN DE PERIODE 2017-2027 
(Statistiek Vlaanderen 2018b) 
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terwijl de totale aangroei van het aantal woongelegen-
heden in diezelfde periode slechts 22% bedraagt. 
Vooral jonge gezinnen leken te opteren voor meergezins-
woningen. In 2001 woonde 16% van de 35-44-jarigen in 
een meergezinswoning. In 2013 is het aandeel al gestegen 
tot 36% (Vandenstraeten, Vaisnneste, & Ryckewaert, 2016). 
Dezelfde onderzoekers stellen vast dat bij de toename 
van meergezinswoningen er een groeiende interesse is 
van eigenaar-bewoners. Het aandeel eigenaars-bewoners 
steeg er van 8% in 2001 tot 15% in 2013. 
Voor de andere types bebouwing is dit veel minder uitge-
sproken. Het aantal woongelegenheden in gesloten bebou-
wing is nauwelijks gestegen sinds 1995. Deze in halfopen 
bebouwing met 17% en in open bebouwing met 23%. 
Een aantal marktmechanismen spelen een rol bij de 

[4] Berekeningen op basis van gegevens van Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
economie/bouw_industrie/bouwvergunning/, geraadpleegd op 1/2/2015.

[5] Berekening op basis van het aantal huishoudens en het aantal inwoners per gewest. Bron: Loop van de bevolking per gewest (2015) en
Particuliere huishoudens per gewest (2015), Federaal Planbureau; FOD Economie - Algemene Directie Statistiek.

vastgestelde typologische verschuivingen. In de eerste 
plaats is vastgoed in een periode met lage rentevoeten 
een interessant beleggingsproduct. Dit heeft de markt 
van nieuwbouw huurappartementen een boost gegeven. 
Vandenstraeten et al. (2016) veronderstellen voorts dat 
het ouder huurpatrimonium vervangen is door nieuwe 
appartementen. 
De oppervlakte per woongelegenheid (bewoonbare 
oppervlakte in m2) van nieuwbouwwoningen daalde de 
afgelopen 20 jaar van 134m2 gemiddeld voor Vlaanderen 
tot 97m2 in 20144. Die daling deed zich vooral voor in de 
jaren ’90. Tegelijkertijd is de omvang van de huishoudens 
gedaald van 2,54 naar 2,35 (Vlaanderen, 1996-20145). De 
gemiddelde oppervlakte per persoon per woongelegen-
heid is dus afgenomen van 53m2 tot 41m2 in 2014. 

Onderbezetting en overbewoning in Vlaanderen

Overbewoning
Op Europees niveau (zie Figuur 3.7) kampen heel 
wat landen met overbewoning of overbezetting van 
woningen. Deze problematiek is in Vlaanderen beperkt. 
Volgens het Groot Woononderzoek uit 2013 blijkt dat het 
aandeel overbezette woningen is gedaald tussen 2001 en 
2013 van 6% naar 3% (Vandenstraeten et al., 2016). Over-
bezetting is daarbij gedefinieerd volgens de normen van 
de Vlaamse Wooncode. 

Onderbezetting
De tegenhanger van overbewoning is onderbewoning. 
Dit fenomeen is in Vlaanderen erg relevant (Bervoets, 
Vanneste, & Ryckewaert, 2014; Vanneste, Thomas, & Goos-
sens, 2007; Vanneste & Vanderstraeten, 2014). Dit komt 
vooral voor bij ouderen van wie de kinderen uit huis zijn 
en bij wie kamers leeg komen te staan. Het aantal m2 per 
persoon neemt dan toe. Voor België zou het gaan om 72% 
van de woningen (Figuur 3.43). 

FIGUUR 3.41: EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERGUNNINGSDOSSIERS OMTRENT OUDERENVOORZIENINGEN (1962-2018) 
(Vergunningenregister, 2018)
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Dit fenomeen doet zich specifiek voor in de klassieke 
woonwijken, die gerealiseerd werden in de periode 1960-
1980. Deze zijn bovendien niet altijd meer aangepast aan 
de huidige woonwensen, energienormen en bevolkings-
groepen. De kans dat de bevolkingsgroep van 65+-ers 
verhuist naar een kleinere woning of appartement is 
er hoger dan in andere woonwijken. Het gaat namelijk 
meestal over grote woonwijken, die gekenmerkt worden 
door de dominante aanwezigheid van één bepaald (open) 
woningtype, en die gericht zijn op jonge gezinnen. De 
gezinssamenstelling van de oorspronkelijke bewoners is 
ondertussen gewijzigd: de kinderen zijn het huis uit, de 
omvang van de woningen is niet meer afgestemd op de 
gezinsgrootte, de ouders zijn meer zorgbehoevend, er is 
een gebrek aan buurtvoorzieningen, de woonwijk is sterk 
gericht op automobiliteit, enz. Onderbewoning treedt op.
Deze veronderstelling laat volgens onderzoekers 
vermoeden dat er ingrepen nodig zullen zijn in deze 
woonwijken, om het woningaanbod af te stemmen op 
de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen 
(Grontmij, Hogeschool Gent, WES, XDGA, mmv. Katholieke 
Universiteit Leuven, 2007). 
Figuur 3.44 situeert de grootste klassieke verkavelings-
wijken in Vlaanderen. Het gaat om 360 sites in Vlaanderen. 
Het betreft wijken uit de periode 1960-1980 die vooral 
ingenomen worden door open en halfopen bebouwing. 

Verhuisintenties

Milieuverantwoorde consumptie: monitoring kennis, 
attitude en gedrag
Een interessante vraag over dit thema is de vraag 
naar verhuisintenties bij verandering in de gezinssitu-

atie. Bijna 50% geeft één van de drie hoogste waarden 
aan de stelling ‘blijven we in onze woning wonen’, 
terwijl 25 % duidelijk aangeeft te neigen naar ‘zoeken 
we een nieuwe woning’ (Figuur 3.42). 

FIGUUR 3.42: VERHUISINTENTIES BIJ GEWIJZIGDE GEZINSSITUATIE. 
(GfK Belgium, 2018)
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FIGUUR 3.43: ONDERBEZETTING IN BELGIË EN ZIJN BUURLANDEN 
(EUROSTAT EU-SILC, 2014)
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FIGUUR 3.44: 360 KLASSIEKE WOONWIJKEN UIT DE JAREN 1960-1980 
(Grontmij, Hogeschool Gent, WES, XDGA m.m.v. KULeuven, 2007)
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Nabijheid van voorzieningen belangrijk voor de woonplaatskeuze

Milieuverantwoorde consumptie:  
monitoring kennis, attitude en gedrag
In de studie werd aan respondenten gevraagd om 
de relevante elementen uit een lijst van veertien aan 
te duiden bij volgende vraag: “Bij de keuze van een 
woning speelt, naast de woning zelf, ook de woonom-
geving een rol.  Welke elementen bepalen in belang-
rijke mate uw ideale buurt of woonomgeving?” 
(Figuur 3.45). Aanwezigheid van voorzieningen (in het 
lijstje vooral basisvoorzieningen) wordt het meest 
aangeduid (66%). Ook  de afstand tot werk/school die 
dagelijks afgelegd wordt, is voor veel respondenten 
belangrijk (52%). De aanwezigheid van recreatiemoge-

lijkheden, voorzieningen die minder frequent gebruikt 
worden, is met iets meer dan 20% één van de minder 
belangrijke elementen van de ideale buurt. Aanwezig-
heid openbaar vervoer (45%), afstand tot familie (44%) 
en verkeersdrukte (44%) zijn voor evenveel respon-
denten belangrijk, terwijl aanwezigheid van parkeer-
plaatsen (30%) en toegang tot de autosnelweg (19%) 
opvallend minder aangeduid zijn. Uit de enquête blijkt 
dat het gevoel van veiligheid (59%), privacy (58%), 
groene omgeving (49%) en buurtleven (40%) ook 
belangrijke motieven zijn om voor een woonomgeving 
te kiezen.

FIGUUR 3.45: ELEMENTEN DIE VOOR DE RESPONDENTEN DE IDEALE BUURT OF WOONOMGEVING BEPALEN
(GfK Belgium, 2018)
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Bij de elementen die bepalend zijn om niet voor een 
bepaalde woonomgeving te kiezen (Figuur 3.46), zijn 
de belangrijkste wateroverlast (75%) en ‘grootscha-
lige hinderlijke’ activiteiten, zoals kerncentrale, lucht-

haven, afvalverwerking en industrie (telkens meer dan 
60%) of de nabijheid van een drukke verkeersas (58%). 
Ook een hoogspanningsmast is nog voor meer dan de 
helft van de Vlamingen (52%) een reden om elders een 
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geen

In de nabijheid van een supermarkt

andere

In de nabijheid van een tram of busverbinding of -…
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In een studentenbuurt
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In de nabijheid van een actief landbouwbedrijf

FIGUUR 3.46: ELEMENTEN DIE RESPONDENTEN ZO STOREND VINDEN IN EEN WOONOMGEVING DAT ZE EEN ANDERE WONING ZOUDEN GAAN 
ZOEKEN
(GfK Belgium 2018)
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woning te zoeken. Minder respondenten vinden het 
erg om in de nabijheid van een treinstation of trein-
verbinding (32%) of GSM-mast (34%) te gaan wonen. 
Weinig respondenten vinden voorzieningen zoals 
supermarkt (8%), winkelbuurt (14%), busverbinding 

of -halte (15%) en school of crèche (23%) in de buurt 
storend. Rond een kwart van de mensen vindt veel 
geparkeerde wagens (25%), toeristische trekpleister 
(27%) en culturele diversiteit (28%) zo storend dat ze 
voor een andere woonomgeving kiezen. 
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Verdichting en verhoging van het ruimtelijk rendement
Uit de transformaties van het gebouwenpatrimonium 
bleek al dat het ruimtelijk rendement opgedreven wordt 
door verdichting, waarbij een woning gesloopt wordt en 
vervangen door meerdere woningen. Ook andere vormen 
van verdichting kunnen plaatsvinden, zoals het wonen 
boven winkels. Uit onderzoek van Loris en Pisman (2016) 
blijkt dat er talrijke mogelijkheden zijn om te verdichten 
door te bouwen op supermarkten en hun parkings en 
zo de woonbehoeften voor vele jaren te dekken zonder 

nieuwe open ruimte aan te snijden. Eenzelfde aanpak is 
ook mogelijk voor scholen. Een verdichting binnen dit 
bestaand bebouwd weefsel zal het ruimtelijk rendement 
verhogen en vermijden dat open ruimte aangesneden 
wordt. Omdat dit een doelstelling is uit het Witboek 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Vlaamse Overheid, 2016), 
mag verwacht worden dat dergelijke initiatieven in de 
toekomst meer en meer zullen worden gestimuleerd. 
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