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VERDICHTEN? JA, MAAR…ZONDER ‘STADSDORPEN’!
1.. VERDICHTEN IS NOODZAKELIJK, MAAR NIET TEN KOSTE VAN DE DORPEN

Dat we in de toekomst anders moeten gaan wonen, daar raken we als bewuste burgers steeds meer
van overtuigd. Over de manier waarop blijven onze meningen echter erg verdeeld. De film ‘Plannen
voor plaats’ van Nic Balthasar laat ons op een inspirerende manier kennismaken met hoe het anders
kan. Hij toont een waaier aan warme initiatieven en geeft stem aan een aantal creatieve en
inspirerende mensen. En toch… De visie van de bouwmeester op de woontorens in de dorpskernen
blijft zorgelijk en onderbelicht. Tijd om hier meer licht op te werpen.
Als het van de bouwmeester Leo van Broeck afhangt dan verhuizen we best zo snel mogelijk naar de
stad. De duurzame, bewuste Vlaming kan en vooral mag zichzelf geen lap grond met gazon en
garagepoort meer toe-eigenen. Daarvoor is de grond te schaars geworden, het milieu te ongezond,
de plaats te beperkt. De Vlaming met een hart voor natuur, milieu en sociale verbondenheid moet
inzien dat de villa buiten de dorpskern een al te egoïstische benadering is van geluk. De
lintbebouwing veroorzaakt files, overlast en asociaal gedrag. Dus ligt de oplossing voor de hand.
Verkoop de villa, breek de villa af en geef de plaats terug aan de natuur zodat er weer groen leven
komt. Verkas vervolgens naar de stad, nestel jezelf best in een woontoren en geniet van de parken,
de pleinen en de sociale contacten buitenshuis.
De visie van de bouwmeester t.a.v. het dorp is bedenkelijk: dorpskernen, zoals we ze nu kennen, zijn
in zijn ogen verleden tijd. Het idyllische karakter van het dorp willens nillens trachten te behouden is
passé. Vlaanderen is toe, althans naar zijn mening, aan een andere ruimtelijke ordening. Gedaan met
huisje-tuintje-boompje. In zijn ogen zijn woontorens beter dan lintbebouwing. Het is niet erg dat er
binnenkort naast de kerktoren een gigantische woontoren opduikt. Het is een modern antwoord op
het plaatsgebrek en een invulling van verdichting. De mens dicht bij de voorzieningen, dicht bij het
dorpsgebeuren en dicht bij elkaar. Lekker gezellig, toch? Of schuilt hier een heel giftig addertje onder
het gras?
Het klopt…we zijn het gependel beu, we hebben het contact met onze buur wat verloren, ons
milieubewust hart bloeit open en we voelen dat onze ecologische voetafdruk te groot is. Kortom: we
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zijn met z’n allen op zoek naar anders en beter. Maar een woontoren te midden van het dorp als
antwoord hierop is toch echt een brug te ver. Niet omdat we willen blijven vasthouden aan het oude,
niet omdat we niet kunnen loslaten en anders kunnen nadenken. Wel omdat we voelen en weten dat
het niet klopt.
Woontorens mogen van de bouwmeester verrijzen langs de kerktoren, liefst zo dicht mogelijk in de
dorpskern. Bouwpromotoren lachen de tanden bloot. De bouwgrond is op en binnenkort is er een
betonstop. Hoe nog geld te verdienen? De woontorens verzekeren hen alvast van inkomsten. Er is
nochtans een andere manier om op een sociale en duurzame manier samen te wonen. Denk maar
aan de co-housing, waarbij gezinnen in verschillende wooneenheden bij elkaar en met elkaar wonen.
Maar denk ook maar aan het ontdubbelen van rijwoningen in de dorpskern. Jammer genoeg vallen
daar geen zakken mee te vullen. Nochtans is het bewezen dat alle tekort aan woningen kan
opgevangen worden door ontdubbeling van rijwoningen. Er moet dan niet ingegrepen worden in het
uitzicht van het dorp. Er moet dan niet massaal puin geruimd worden. Zoals dikwijls valt er weinig te
verdienen aan de echt groene antwoorden op de problemen. En dus krijgen de woontorens vrij spel.
Met alle gevolgen vandien.
Er komen nu al overal actiecomités tot stand die
de verstedelijking van het dorp aanvechten. Ze
kaarten onder meer aan dat de
verdichtingsplannen van bovenuit worden
opgedrongen en de promotoren onaantastbaar
zijn. Ze klagen van hoge appartementsblokken die
zonnelicht wegnemen, die inkijk bieden in de
dorpstuinen en de privacy oneer aandoen, die
parkeeroverlast veroorzaken en grote
vervoersstromen ’s morgens en ’s avonds op gang
brengen. Hoogbouwbewoners zijn ook niet altijd zo opgezet met hun nieuwe manier van wonen. Er is
vaak burenhinder en weinig sociaal contact. Voor de kinderen is de leefruimte toch beperkt en is het
moeilijk om onbewaakt buitenshuis te spelen. Staat dit niet allemaal haaks op de harmonieuze,
groene visie die we voor ogen hebben?
Nee, blokkendozen bieden geen antwoord. We
moeten verdichten en meer mensen op een
kleine ruimte krijgen, maar er zijn andere
mogelijkheden. Niet alleen architectuur heeft
daar een belangrijke rol in te spelen. Wijzelf ook.
Als bewoners willen we zelf beslissen hoe we in
de toekomst willen wonen. En vooral, we willen
daarin gehoord en ernstig genomen worden.
Onze dorpen moeten groener, leefbaarder, maar
het hoeven geen nieuwe steden te worden.
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2.. DE WARE REDENEN OM TE VERDICHTEN
zijn NIET zozeer de klimaatproblemen en de energiekost, de files, de kostprijs van
rioleringen en de biodiversiteit. Deze problemen kunnen opgelost worden, zelfs met de
huidige versnippering.
IMMERS
1. De klimaatproblemen en de energiekost kunnen we oplossen met een goede bioecologische architectuur.
2. De files kunnen we fundamenteel oplossen met een aangepast voortransport naar
het openbaar vervoer met kleine elektrische voertuigen.
3. De dure rioleringen kunnen we oplossen met plaatselijke zuivering van het
afvalwater en infiltratie van het hemelwater, er zijn dus geen dure rioleringen nodig
in het buitengebied. Het is ook drie maal goedkoper.
4. De biodiversiteit kunnen we oplossen met groene architectuur : meer biomassa na
de bouw. Architectuur als drager van de natuur.
De juiste redenen om te verdichten zijn:
DE LANDSCHAPPELIJKE WAARDE: de identiteit en
authenticiteit, de specifieke skyline van de dorpen
met de kerktoren als waardevol kenmerk van het
Vlaamse dorp.
VRIJWAREN VAN DE GROENE GORDEL rond de
steden voor biologische landbouw. (De agroindustrie is de grootste bedreiging voor de
biodiversiteit)
DE SOCIALE REDENEN voor meer verbondenheid
contra vervreemding. Bij hoogbouw en
appartementsbouw is de remedie erger dan de
kwaal: nog meer apartheidsarchitectuur.
Te hoge dichtheid en te lage dichtheid zijn allebei
te verwerpen.
3.. HOE ?
OFWEL VERDICHTEN MET 'UITDOVINGSBELEID' (volgens Leo Van Broeck)
= De mensen op een hoop duwen en de villas afbreken.
Nochtans: MASSALE AFBRAAK is een ecologische misdaad
OFWEL VALORISEREN VAN DE BESTAANDE BEBOUWING NAAR ZERO IMPACT.
Herstel van de identiteit van de lokale woongemeenschappen, zonder afbraak, maar met
renovatie en groene architectuur die de biodiversiteit bevordert.
DE FOCUS EN JUISTE STRATEGIE tegen de versnippering is de WOONSTAD die ons
terug verliefd doet worden op de stad. De mensen en vooral de gezinnen met kinderen
zullen dan vanzelf naar de stad trekken zonder dwang.
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4.. KWALITATIEF: APPARTEMENTISERING IS PROBLEMATISCH IN HET
BUITENGEBIED
Het behoud van het landelijk karakter is een hoofdbezorgdheid bij de vele
actiecomités.
Het landelijk karakter heeft vooral te maken met de plaatselijke architectuur, de charme
en gezelligheid. De buurt en de straat hebben hun eigen identiteit met daaraan
verbonden de sociale contacten, dit geeft het een gevoel van ‘thuis komen’
De verkeersaantrekking van te hoge woondichtheden krijgt te weinig aandacht.
Men voorziet doorgaans de norm van 1,5 autobergplaatsen per appartement. Dit geeft
een groot ruimtebeslag en tevens grote verkeersaantrekking.
Dit probleem wordt niet ten gronde aangepakt in de meeste verdichtingsplans.
De architectuur wordt dikwijls als storend ervaren in het straatbeeld vanwege
de schaal en de verschralende architectuur.
Appartementen worden ervaren als a-sociaal.
Men kent de buren niet en er zijn te veel ‘gedwongen contacten’: in de lift en de donkere
en veelal te nauwe gangen. Men wil contact met buur en natuur op een spontane manier.
Appartementen zijn niet geliefd bij de meeste bewoners, een huis met een tuintje heeft
bijna altijd de voorkeur zeker voor gezinnen met kinderen.
De reden is duidelijk: men wil een eigen herkenbaar huis, met een veilige buitenruimte
voor de kinderen en niet vereenzamen in de anonimiteit van een appartement.
Zie vergelijkende tabel hieronder.
Verbindende architectuur met
(ontdubbelde) rijwoningen
1. Combinatie van gemeenschappelijke
tuin + daktuin + privè tuin.
2. Traphal als ruime ontmoetingruimte.
3. Ruim terras en voldoende privacy.
4. Contact met de natuur en de begane
grond.
5. Contact met de buur op de
gemeenschappelijke buitenruimten.
6. De eigen woning is goed herkenbaar.
7. Creatieve invulling is mogelijk door de
bewoners zelf: eigen voordeur, veranda,
overdekt terras, hobbyruimte op het
gelijkvloers, e.d...

Traditionele appartementen
(apartheidsarchitectuur)
1. Geen tuin.
2. Donkere gesloten traphall: gedwongen
contacten.
3. Geen terras ofwel veel te klein.
4. Geen contact met de begane grond en
de natuur.
5. Geen contact met de buur, geen interne
ontmoetingsruimten.
6. De eigen woning is niet herkenbaar.
7. Eventueel klein terras, maar geen eigen
invulling.

De volgende kwaliteitsregels zijn van belang.
Zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk van de gestapelde
woningen rondom.
De voorzijde van de woning is herkenbaar met eigen voordeur op de straat.
De achterzijde van de woning heeft een gemeenschappelijke tuin.
De tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten.
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Appartementisering in het landelijke Merchtem met ‘portiekwoningen’, 5 woonlagen met
donkere liftkokers, de eigen woning is niet meer herkenbaar. Het landelijke dorp met
een woonweefsel van rijwoningen verdwijnt.

Is appartementisering het goede antwoord op de fermette ?
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5.. KWANTITATIEF: DE REËLE NOOD AAN NIEUWE WONINGEN TEGEN 2050 IS
ONVOLDOENDE GEKEND
De meeste gemeenten hebben geen lange termijn project, de huidige
structuurplanning gaat meestal niet verder dan 2020.
We zien nu een sneeuwbaleffect in de woningbouw:
er is een grote bevolkingsaangroei gecombineerd met de gezinsverdunning. Met
gezinsverdunning bedoelen we dat de gezinnen steeds kleiner worden.
Het aantal inwoners neemt vooral toe in de steden.
Uitgangspunt
Rekening houden met de maximale prognose omwille van de veiligheidsmarge voor
goed bestuur.
BEWONING IN VLAANDEREN (‘STATISTICS BELGIUM 2017’)
Aantal inwoners: 6.444.100.
Totaal aantal woningen: 2.734.982.
Totaal aantal rijwoningen: 650.000 (+ 25 %)
Prognose 2040: 7 miljoen inwoners. (Bron: ‘VRIND’)
De toename met 650.000 inwoners geeft ongeveer 330.000 gezinnen extra.
Prognose 2050: men kan er van uitgaan dat er een (maximale) toename is van de
bevolking tegen 2050 van 1 miljoen inwoners = maximum 16 % groei.
Dit geeft een vraag naar maximum 500.000 nieuwe woningen tegen 2050 (dit is een
worst case met een woningbezetting van slechts 2 inwoners /woning).
Woningbezetting: gemiddeld aantal inwoners per woning
In de steden: 2,1 (waarvan 45 % alleenstaanden).
In het buitengebied: 2,5 (waarvan 25 % alleenstaanden).
Gemiddeld: 2,3 inwoners per woning.
Mogelijke prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,1 inwoners per woning.
Vergrijzing
Huidig aantal 60-plussers: 1,4 miljoen.
Prognose 2030: stijging van 1,4 naar 2 miljoen =stijging met 600.000!
In 2030 is zowat 1/3 van de bevolking 60+!
Gevolg: minstens 1/3 van de woningen zal dus merkelijk kleiner moeten zijn dan de
huidige standaard.
Gemiddelde woninggrootte
De bestaande appartementen: 70 m².
De gemiddelde nieuwe woningen: 96 m². (105 m² in het buitengebied)
Prognose in verband met de vergrijzing.
Gezien we ten minste 1/3 van de woningen moeten voorzien voor alleenstaanden, kan de
oppervlakte hiervoor beperkt worden tot 65 m² à 55 m². We kunnen ook het systeem
van micro-housing toepassen met opklapbare meubels: 37 m²/woning. Dit systeem past
perfect in het concept van cohousing.
Woonvraag in de centrumsteden
De bewonersgroei in de centrumsteden is het grootst vanwege
o grote (kansarme) gezinnen met kinderen, (nood aan sociale woningen)
o groeiend aantal alleenstaanden vanwege de vergrijzing. (nood aan
kangoeroewoningen)
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Woonvraag op het platteland
o De aanwezigheid van veel te grote huizen voor alleenstaanden staat in contrast met
de grote vraag naar kleinere woningen vanwege de gezinsverdunning.
o Probleem: er ontstaat een mobiliteitsproletariaat bij de bejaarden die te ver van de
voorzieningen wonen.
De invloed van Brussel op het wonen in Vlaanderen
Bij al deze cijfers over het wonen in Vlaanderen is geen rekening gehouden met de
stadsvlucht uit Brussel. Indien de groeiende woningnood in Brussel niet dringend wordt
opgelost zal dit een belangrijke invloed hebben op Vlaanderen, dan zal Brussel
'overlopen' naar de Vlaamse rand, mede dank zij de massale investeringen in het
Gewestelijk ExpressNet. (GEN)
Appartementisering rukt vooral op rondom de stations van het GEN, elk kwartier een
sneltrein naar Brussel is zowat het equivalent van een metro die wordt doorgetrokken
naar de plattelandsdorpen.
Brussel breidt verder uit met stadsdorpen en satellietsteden.
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6.. DE WONINGNOOD BEREKENEN PER GEMEENTE EN DEELGEMEENTE IS OOK
EEN POLITIEKE KEUZE
WIL MEN DE GEMEENTE OPENSTELLEN VOOR IMMIGRATIE UIT DE STEDEN?
Hoofddoelstelling zou moeten zijn:
de plaatselijke groei opvangen, inclusief de gezinsverdunning en rekening houden met de
vergrijzing.
Bijkomende doelstelling:
het dienstenniveau handhaven op loopafstand, vooral voor de primaire functies zoals
bvb. voedingswinkels en lagere school.
VOORBEELD ROTSELAAR
berekening woonbehoefte van een dorpskern in het buitengebied.
Bestaande toestand te Rotselaar:
o aantal inwoners: 16.395
o aantal woningen/gezinnen: 6.305
o aantal rijwoningen:25 % = 1.576
o gezinsgrootte: 2,6
o gemiddelde gezinsgrootte in Vlaanderen: 2,3
Bron: structuurplan en cijfers gemeente.
Prognose bevolkingsgroei tegen 2050
De nood aan woningen in de toekomst is een politieke beslissing:
1. Wil men meer woningen in functie van de plaatselijke bevolkingsgroei?
2. Wil men meer woningen om ook de immigratie en stadsvlucht uit de steden op te
vangen?
Prognose op basis van de huidige aangroei, incl. immigratie
De huidige gemiddelde aangroei voor de ganse gemeente is 200 inwoners per jaar.
Als men deze tendens zou doortrekken en men aanvaardt kritiekloos de huidige
suburbane ontwikkelingen en de stadsvlucht uit Leuven, dan bekomt men een aangroei
van de bevolking tegen 2050 van 200 x 33= 6.600 inwoners. Dit betekent een
aangroei van 40 % !!!
Prognose op basis van de natuurlijke aangroei, excl. migraties
Steunend op de cijfers van VRIND zou de bevolkingsgroei in Vlaanderen maximum 16 %
bedragen tegen 2050. Dit betekent voor Rotselaar een aangroei van 2.623 inwoners.
De behoefte aan nieuwe woningen op basis van deze prognoses met een
gezinsgrootte van gemiddeld 2,3
Incl inwijking: behoefte aan 6.600/2,3 = 2.869 nieuwe woningen tegen 2050.
Excl inwijking: behoefte aan 2.623/2,3 = 1.140 nieuwe woningen tegen 2050.
HET AANBOD:
1.576 rijwoningen die kunnen ontdubbeld worden.
De onbebouwde goedgekeurde kavels: 1.166 (bron:
structuurplan)
Het totale aanbod is dus 2.742 nieuwe woningen.
Dit komt ongeveer overeen met de vraag waarbij men de
stadsvlucht uit Leuven mee rekent.
Vaststelling: inbreiding op loopafstand van de voorzieningen is
mogelijk.
Rijwoningen bevinden zich in de dorpskern en zijn dus
automatisch gelegen op een gunstige afstand van de primaire
voorzieningen.
De onbebouwd kavels kan men ruilen met beter gelegen kavels in de dorpskernen.
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7.. PROBLEMATISCHE VERDICHTINGSMOGELIJKHEDEN
Appartementisering in de landelijke gemeenten
is dikwijls het eenzijdige antwoord op de
verdichtingsnoodzaak.
De basis : het toegelaten gabarit volgens het
gewestplan Halle Vilvoorde.
Twee woonlagen met het gelijkvloers op max. 17 m
diepte en de verdieping op 12 m diepte maximum.
Verdichtingsvoorstel voor Londerzeel dorp
Appartementisering: drie woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Verdichtingsplan te Rotselaar
Appartementisering: vier woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Verdichtingsvoorstel te Merchtem- RUP St
Janstraat.
Appartementisering: vier woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
Kroonlijsthoogte: 7 m.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Probleem van de bouwdiepte van 17 m.
De bouwdiepte van 17 m veroorzaakt ruimten zonder
natuurlijk licht gezien het natuurlijk licht niet verder
draagt dan 4,5 m van het venster.
Probleem prive garages: de huidige norm: 1,5 auto’s per woning
In het centrumgebied van een dorp is er geen plaats voor zo veel autobergplaatsen
Deze norm vergroot ook de verkeersaantrekking in het centrum waardoor het niet echt
verkeersluw kan gemaakt worden.

