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Inhoud 

 

I. Probleemstelling:  

1. Verdichten is noodzakelijk, maar niet ten koste van de woonkwaliteit. 

2. Kwalitatief: appartementisering is problematisch in het buitengebied. 

3. Kwantitatief: de reële nood aan nieuwe woningen tegen 2050 is niet gekend. 

4. De reële woningnood berekenen per gemeente is een politieke keuze. 

5. Problematische  verdichtingsmogelijkheden. 

 

II. Visie en uitgangspunten 

1. Verdichting volgens de inbreidingsprincipes. 

2. De verbindende architectuur, geen appartementen. 

3. Verdichten van de woonfunctie met verbetering van de verkeersleefbaarheid. 

4. Strategie voor een kwalitatieve verdichting. 

 

III. Een duurzame oplossing voor de bevolkingsgroei = inbreiding op drie 

niveaus 

1. Pandgebonden verbouwing van bestaande rijwoningen naar kangoeroewoningen. 

2. Invulling van de onbebouwde ruimte in de woongebieden. 

3. Kleinere bejaardenwoningen in functie van de vergrijzing. 

 

IV. Het dorps-inbreidingsplan, concrete opties 

1. Bestaand woonweefsel als basis voor verdichting. 

2. De 400 m cirkel is de basis = INBREIDINGSGEBIED. 

Voorzieningen op loopafstand in een verkeersluw centrum. 

3. Woondichtheid: voorkeur: 50 woningen per ha in het bestaande woonweefsel en de 

bestaande gabariten. 

 

V. Verdichtingsbeleid op niveau van de gemeente 

1. Eerste stap: visievorming - richtplan kernversterking. 

2. Tweede stap: concreet verdichtingsplan. 

3. Derde stap: uitvoeringsprojecten, RUP: laatste fase. 

 

VI. Case studies 

1. Rotselaar: alternatief voor verdichting naar 4 woonlagen. 

2. Steenhuffel: verdichten in brownfield. 
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I. PROBLEEMSTELLING 
 

1. VERDICHTEN IS NOODZAKELIJK, MAAR NIET TEN KOSTE VAN DE 

WOONKWALITEIT. 

 

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 bio-

ecologische 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 agro-industrie 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. 

 

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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2. 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 

Traditionele appartementen 

(apartheidsarchitectuur) 

1. Combinatie van gemeenschappelijke 

tuin + daktuin + privè tuin 

1. Geen tuin 

2. Traphal als ruime ontmoetingruimte 2. Donkere gesloten traphall: gedwongen 

contacten 

3. Ruim terras op het zuiden en voldoende 

privacy 

3. Geen terras ofwel veel te klein  

4. Contact met de natuur en de begane 

grond 

4. Geen contact met de begane grond en 

de natuur 

5. Contact met de buur op de 

gemeenschappelijke  

5. Geen contact met de buur, geen interne 

ontmoetingsruimten 

6. De eigen woning is goed herkenbaar 6. De eigen woning is niet herkenbaar 

7. Creatieve invulling is mogelijk door de 

bewoners zelf: eigen voordeur, veranda, 

overdekt terras, hobbyruimte op het 

gelijkvloers, e.d... 

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. 

 

  



5 
 

 
 

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 appartementiserng het goede antwoord op de fermette ? 
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3. 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) 
 

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. 
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Opmerking: 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. 

 

 

 
 

Verstedelijking en appartementisering worden meestal negatief beoordeeld door de 

bewoners van het platteland. 
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4. 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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5. 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 max. 

 

 

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. 

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. 
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II. VISIE EN UITGANGSPUNTEN 
 

1. Verdichting volgens de inbreidingsprincipes 

 

o Verdichten in functie van de natuurlijke bevolkingsaangroei en gezinsverdunning 

tegen 2050.  

Op basis van plaatselijke woonbehoeften, zonder inwijking uit de steden. 

Inwijking uit de steden betekent stadsvlucht en dit probleem dient in de steden zelf 

opgelost te worden, vooral het kindvriendelijk karakter van de woonstad is een 

hoofdprioriteit. 

 

o Maximaal behoud van het bestaande karakter en de identiteit van het dorp 

Dit is een grote uitdaging, vooral voor de architecten, die hun architectuur meer 

zullen moeten afstemmen het de plaatselijke landelijke woonkarakter. 

 

o Verdichten op mensenmaat: voorzieningen op loopafstand, binnen de cirkel met een 

straal van 400 m. 

 

o Na te streven woondichtheid: 50 woningen/ha netto binnen de loopafstand van 400 

m. naar de voorzieningen 

 

2. Verbindende architectuur, geen appartementen. 

 

o Woonconcept in functie van maximaal contact met buur en natuur. 

 

o Architectuur met maximale integratie van het bestaande woonweefsel. 

 

3. Verdichten van de woonfunctie met verbetering van de verkeersleefbaarheid 

 

o Leefbaar en kindvriendelijk dorspcentrum dankzij autoluwe aanleg. 

 

o Oplossingen zoeken om het doorgaand verkeer te beperken. 

 

o Autoparkeerplaatsen beperken tot één auto per perceel, dank zij autodelen. 

 

4. Strategie voor een kwalitatieve verdichting 

 

o Een draagvlak creëren voor het verdichtingsplan met maximale participatie van de 

bewoners. 

 

o De visievorming dient vertaald te worden in concrete architectuur (3D visualisaties) 

 

o Het Ruimtelijk Uivoerings PLan (RUP) is pas nodig in de  eindfase om de verdichting 

wettelijk mogelijk te  maken in concrete projecten. 
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III. EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DE BEVOLKINGSGROEI = 

INBREIDING OP DRIE NIVEAUS 
 

1.. Pandgebonden verbouwing van bestaande rijwoningen naar kangoeroewoningen. 

2.. Invulling van de onbebouwde ruimte in de woongebieden. 

3.. Kleinere woningen in cohousing woongemeenschappen. 
 

1.. VERDUBBELING VAN DE BESTAANDE WONINGEN IN DE KERNEN 

Zowat 25 % van het bestaande woningbestand van Vlaanderen bestaat uit rijwoningen, 

in het totaal 650.000. 

Het ontdubbelen van deze rijwoningen in kangoeroewoningen geeft dus een potentie van 

650.000 nieuwe woningen. 

Men kan rijwoningen ontdubbelen of zelfs in drie woningen ombouwen, eventueel zelfs 

zonder merkbare volumevergroting aan de straatzijde.  

 

De woonvraag voor Vlaanderen:  

Maximum 500.000 nieuwe woningen nodig tegen 2050 (zonder de overloop van 

Brussel)  

 

 

Pandgebonden renovatie van rijwoningen is een ideale tool voor de opvang van de 

bevolkingsgroei in de wooncentra en zou best gecombineerd worden met een 

ecologische sanering naar lage energiewoningen. 

 

AFBREKEN IS IN PRINCIPE EEN ECOLOGISCHE MISDAAD 

 

De rijwoning opsplitsen naar kangoeroewoning 

en bio-sanering naar lage energie : 30 kwh/m²/jaar 

is betaalbaar  en technisch uitvoerbaar.  

 

Een dubbele sanering is aangewezen: ontdubbelen + grondig  isoleren. 

 

De tekening toont een 

dubbele sanering: 

grondig isoleren met 

een nieuw dak met 30 

cm isolatie, driedubbel 

glas, balansventilatie en 

een goede isolatie van 

wanden en vloeren. Dit 

maakt van een 

bestaande rijwoning 

een lage energiewoning 

met een max. verbruik 

van 30 kWh/m²/jaar.  

Op het gelijkvloers is 

een kleine (bejaarden-

)woning toegevoegd, 

die uitgeeft op een 

gemeenschappelijke 

tuin. 

 

  



12 
 

 
 

DE RIJWONING ALS BASISPRINCIPE VOOR VERDICHTING TOT 50 WON./HA 

 

Verdichten met twee woonlagen is de beste oplossing voor de landelijke dorpen 

 

GROTE VOORDELEN VAN DE ONTDUBBELDE RIJWONING 

1. Het behoud van de identiteit en karakter van het plaatselijke woonweefsel in de 

dorpen en steden. 

2. Verbouwen geeft een maximale tewerkstelling, meer dan bij nieuwbouw 

3. Geen extra infrastructuurkosten voor de overheid, geen nieuwe wegenis. 

4. Maximaal contact met buur en natuur. 

5. Ecologisch: minder afbraak en maximale herbruik van het bestaande, afbreken is 

ecologische misdaad. 

6. Met tweewoonsten is een woondichtheid van 50 woningen per ha mogelijk. 

7. De impact op de privacy van de omwonenden is minimaal. 

8. Het is een efficiënt antwoord aan de vergrijzing en men komt tegemoet aan de 

toenemende eenzaamheid, vooral bij de bejaarden.  

9. De impact op het verkeer is minimaal 

De bejaardenwoningen op het gelijkvloers  hebben in principe geen autobergplaats. 

Een individuele auto is ook niet nodig omdat de voorzieningen op loopafstand zijn 

gelegen. 

 

RIJWONINGEN: het beste woonconcept 

 

Appartementen hebben minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn ook niet 

geliefd bij gezinnen met kinderen. 

 

De kwaliteiten van de rijwoning zijn gekend: 

1. Herkenbaarheid en uitdrukking van de identiteit 

dankzij de eigen voorgevel. 

2. Aanpasbaarheid dankzij aanbouwmogelijkheden aan 

de achterzijde. 

3. Privaatheid dankzij de privé tuin. 

4. Gevarieerd uitzicht dankzij voor- en achterkant. 

5. Woondifferentiatie gezien elke woning anders is.  

6. Herbergzaamheid dank zij de straatwanden 

samengesteld door harmonieuze voorgevels.  

7. Multifunctionaliteit dank zij de mogelijkheden van de 

achterkant. 

8. Hoge woondichtheid dank zij de smalle 

perceelsbreedte. 

9. Voordelige kostprijs dankzij de compacte bouwwijze. 

 

 

 

Appartementen verhinderen het goede contact met buur 

en natuur. 

Het alternatief hiervoor is 'connectieve architectuur': de 

verbindende architectuur. 

De ideale tool hierbij is de verhoogde straat: hierdoor 

kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar 

vanuit de openbare ruimte. 
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2.. INVULBOUW - INBREIDING IN DE WOONGEBIEDEN: 31.900 ha nog 

onbebouwd in Vlaanderen 

 

Inbreiding en bebouwing van slechts de helft van deze open 

ruimten geeft  

31.900 ha /2  x 25 woningen/ha = 400.000 nieuwe 

woningen. 

 

Deze verdichting is bij voorkeur te realiseren in dorps- en 

stadscentra met de nodige basisvoorzieningen in de nabijheid. 

Vooral de lagere school op veilige loopafstand van de woningen 

is van belang. 

Uitzondering: 

waardevolle vierkantshoeves in de zones voor landelijk wonen 

kunnen eventueel via cohousing gevaloriseerd worden. 

 

 

 

 

3..KLEINE BEJAARDENWONINGEN EN 'MICROHOUSING': GOED VOOR 1/3 VAN 

DE NIEUWE WONINGEN 

 

Met een bejaardenwoning bedoelen we ofwel een flat met één slaapkamer (65 m²) ofwel 

een studio van 55 m². 

Men kan de oppervlakte nog meer beperken met het systeem van micro-housing. 

 

Wat is micro-housing? 

Een micro-unit bedraagt slechts 25 m² voor een 

alleenstaande en ongeveer 37 m² voor twee 

personen zonder kinderen. 

Microhousing heeft een intelligente binneninrichting, 

heel wat ruimte wordt bespaard via openklapbare 

meubels zoals de uittrekbare keukentafel, opklapbare 

stoelen worden aan de muur gehangen, de 

woonkamer wordt slaapkamer via een uitklapbaar 

bed. 

Hieronder een plan van een dergelijke micro-unit 

met binnenafmetingen: 

breedte: 3,5 m, lengte: 9,0 m 

Overdag.                                                         s'nachts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men kan zelfs twee mico-units voorzien op het gelijkvloers van een rijwoning van 9 m 

breedte. Zodoende heeft men een verdriedubbeling van de wooncapaciteit en wordt de 

gezinsverdunning opgevangen zonder extra ruimtebeslag! 
  

Cohousing, bejaardenwoningen en microhousing zijn zeker een heel goede 

combinatie 

Het beperkt de bouwprijs en men kan op een kleiner oppervlakte wonen. 

De sociale mix is automatisch aanwezig omdat gezinnen met kinderen en alleenstaanden 

samen wonen in cohousingverband. 
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CONCLUSIE 2050:  

WE KUNNEN DE BEVOLKINGSGROEI OPLOSSEN IN DE BESTAANDE KERNEN! 

 

We hebben een potentie van minimum 650.000 + 400.000 =1.050.000 extra 

woningen in de woonkernen. 

Dit is mogelijk zonder appartementisering, zonder het aanspreken van de reserve 

aan woonuitbreidingsgebieden, zonder het afbreken ons waardevol patrimonium en met 

behoud van het kleinschalig woonweefsel. 

 

Voorwaarde:  

veel woningen moeten binnen een korte tijd voorzien worden en daar knelt het 

schoentje. 

 

1..Versnelde inbreiding: de steden en gemeenten zullen een tandje moeten 

bijsteken.  

Inbreiding en stadsvernieuwing gaan nu erg traag om de snelle groei van de 

woonbehoeften te kunnen opvangen. De 'Vlaamse Confederatie Bouw' stelt terecht dat 

de projecten voor stadsvernieuwing tergend traag duren: zowat 10 jaar om een project 

van de grond te krijgen. 

De gemeenten hebben in principe te weinig personeel om inbreidingsprojecten grondig te 

ondersteunen en te begeleiden: het vormen van een draagvlak vergt veel tijd en inzet. 

Inbreiding heeft nochtans een maatschappelijke meerwaarde en zou 'het statuut van 

maatschappelijk nut' moeten kunnen krijgen. Dan kan men eventueel onteigenen om de 

versnipperde percelen in de binnengebieden te kunnen samenvoegen. 

Ook voor de gemeente is er een meerwaarde aan inbreiding: de gronden worden meer 

waard dank zij inbreiding. Men kan dus extra personeel inzetten, het zal lonen. 

 

2.. Versnelde sanering van de individuele rijwoningen 

De individuele eigenaar moet de nodige stimulansen krijgen.  

 

Krachtige subsidies (min. 30 %) kunnen deze dubbele sanering stimuleren. 

 

De drie voorwaarden voor dergelijke subsidie: 

 

Ten eerste: het moet een rijwoning zijn in een woonkern, 

Ten tweede:het toevoegen van een kleine wooneenheid,  

Ten derde: het sanering naar lage energiewoning: 30 kWh/m²/jaar. 

 

De nodige financiële middelen kunnen vrij gemaakt worden dank zij het afschaffen van 

alle andere subsidies voor verspreide woningen in de 'nevelstad'. 

 

3.. Kleine woningen, bejaardenwoninen en micro-housing, dienen meer 

bekendheid te krijgen en ingeburgerd te geraken, vooral in het kader van cohousing.        
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4.. DE CONCRETE OPTIES VAN EEN DORPS-INBREIDINGSPLAN 

 

1. Bestaand woonweefsel als basis voor verdichting 

De bestaande architectuur en het karakter van het dorp  zijn bepalend voor de wijze van 

verdichting. 

Gezien 50 woningen per ha mogelijk is met ontdubbelde rijwoningen is het behoud van 

het straatbeeld geen enkel probleem. 

 

2. De 400 m cirkel is de basis = INBREIDINGSGEBIED 

Verdichten in de cirkel dankzij ontdubbeling van de bestaande rijwoningen. 

Verdichten van de centrumstraat tot 3 bouwlagen (twee woonlagen met diensten op het 

gelijkvloers. 

Invullen (=inbreiding) van de onbebouwde percelen en/of brownfields binnen de cirkel, 

eventueel via een belasting op de onbebouwde percelen. 

De nieuwe woningen in het inbreidingsgebied zijn ingeplant rond autovrije 

binnenkoeren waar de kinderen veilig kunnen spelen in een aangenaam micro-klimaat. 

Walk to work: 

Een ambachtelijke zone is van belang om te vermijden dat het dorp een 'slaapdorp' 

wordt. Tevens kan men te voet en per fiets naar het werk. 

Voorzieningen op loopafstand 

Binnen de cirkel van 400 m straal heeft men een oppervlakte van 50 ha. 

Dit geeft een potentieel van 50 ha x 50 woningen/ha = 2.500 woningen = 5.750 

inwoners (2,3 inwoners/woning). 

Met dergelijke woondichtheden is het heel goed mogelijk om alle noodzakelijke 

voorzieningen op loopafstand te organiseren: 

winkels, diensten en bedrijven op het gelijkvloers, kantoren boven de woningen, 

groenvoorziening met kinderspeelruimte en het openbaar vervoer: tram/bus op eigen 

bedding met halte in het centrum van de loopcirkel.   

 

3. Verkeersluw 

 

Binnen de cirkel: verkeersluwe aanleg van 

de straten met voorrang voor voetgangers 

en de fietsers. 

Het voorzien van parkings met 1,5 auto’s 

per woning is nefast: dit geeft 3 auto’s per 

ontdubbelde rijwoning.  

Dit is ook overbodig gezien we rekening 

moeten houden met de vergrijzing en de 

mogelijkheid van auto-loos wonen en 

autodelen  in het centrum. 

Daarom is de norm van één 

autostandplaats per ontdubbelde rijwoning 

een betere norm. Tevens zal men moeten 

vermijden dat er garageporten worden 

voorzien in elke rijwoning. 

De oplossing moet gevonden worden in de 

binnengebieden met gemeenschappelijke 

stalplaatsen. 

Een ontsluiting met een parallelweg is aan 

te raden, zo kan men de centrumstraat 

verkeersluw maken zodat de kinderen 

veiliger naar de school kunnen. 

 

Open ruimten in deze cirkel maximaliseren voor wonen, groen  en 

woongebonden functies  
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IV.  VERDICHTINGS-BELEID OP NIVEAU VAN DE GEMEENTE 

 

EERSTE STAP: VISIEVORMING 

Opstellen van een richtplan voor  

kernversterking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEEDE STAP: CONCREET PLAN 

Opstellen van een concreet 

verdichtingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERDE STAP: UITVOERINGSPROJECTEN 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): dit is de 

laatste fase 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De verdichtingsprocedure vereist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)   

Deze procedure duurt ongeveer 2 jaar maar in de praktijk loopt dat gewoonlijk uit tot 3 

jaar.  

 

 

Naast dit tijdsaspect zijn er nog andere nadelen: 

 

Onvoldoende kwalitatief gericht. 

Een RUP vormt een noodzakelijk wettelijk kader, maar is moeilijk in staat om kwaliteiten 

af te dwingen. 

 

Weinig flexibel. 

Een RUP heeft een vastgesteld kader dat bij veranderende omstandigheden moeilijk kan 

aangepast worden.  

 

Daarom is het beter dat een RUP in de laatste fase van een uitvoeringsproject wordt 

toegepast zodat een RUP-op-maat kan gemaakt worden na grondige inspraak en  een 

duidelijke visie op het project met 3D voorstellingen. 
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V. VOORBEELDSTUDIES 

 

Alternatief verdichtingsplan voor Rotselaar 

Het bestuur van Rotselaar wil verdichting tot 4 woonlagen realiseren met een 

stedenbouwkundige verordening. 

MAAR…ondervindt heel wat weerstand bij de bevolking. 

 

Met een verordening kan je geen kwaliteiten maken, daarvoor heb je een  

inbreidingsplan nodig met kwalitatieve architectuur en ook een draagvlak bij de 

bewoners.  

De verhoging naar drie à vier woonlagen kan je niet zo maar op een landelijke gemeente 

toepassen, men dient er rekening mee te houden dat er mensen wonen met bepaalde 

rechten en dat deze rechten moeten beschermd worden. 

Zo dient de privacy gerespecteerd te worden. (zie foto hieronder) 
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Woonbehoefte tegen 2050, berekening: zie pagina 8 

 

De behoefte aan nieuwe woningen is berekent op basis van prognoses met een 

gezinsgrootte van gemiddeld 2,3, de inwijking is meegrekend. 

Tegen 2050 is er een behoefte aan 2.869 nieuwe woningen. 

 

 

Het woningaanbod van het bestaande verdichtingsplan 'Wonen in meervoud': 

Type 1 met drie extra woonlagen: 1464 appartementen.  

Type 2 met twee extra woonlagen: 1914 appartementen. 

Totaal: 3.378 extra woningen  zijn mogelijk dankzij het verhogen van het aantal 

woonlagen tot 3 à 4. 

= ZEER GROOT OVERAANBOD 

 

De voornaamste kritiek is het verstedelijken van de landelijke gemeente via een 

gigantisch overaanbod aan bouwmogelijkheden. Het 'suburbaan aanzuigeffect' is niet te 

onderschatten omdat wonen in Rotselaar nu eenmaal aantrekkelijker zal zijn dan in de 

stad. De aanschaf van een auto zal men er wel bij nemen. 

 

De andere nadelen van dit plan: 

o Protest van de bewoners vanwege het vernietigen van het landelijk karakter en het 

verlies aan individuele woonkwaliteit (zoals de privacy). 

o De belangen van de bestaande bewoners worden geschaad vanwege de inkijk vanuit 

de hogere verdiepingen. 

o Door het overaanbod aan woongelegenheid wordt de immigratie aangemoedigd en de 

pendel versterkt. 

o Door de toename van de pendel verhoogt de  verkeersdrukte. 

o Vastgoed neveneffecten: speculatie ten koste van het algemeen belang. 

De waarde van de bestaande woningen daalt vanwege de privacyproblemen en de 

waarde van de bouwgrond stijgt vanwege de vier bouwlagen. De oorspronkelijke 

bewoners en gebouwen worden hierdoor weggedrongen met de typische 

verstedelijking en identiteitsverlies tot gevolg. 

 

ALTERNATIEF PLAN – DORPSKERNHERWAARDERING ZONDER APPARTEMENTISERING 

Een bloeiende middenstand is van belang om de minimale dienstverlening op loopafstand 

te kunnen garanderen. Dit is mogelijk via kernversterking. 

De openbare ruimte moet autoluw aangelegd worden en rond de kerktoren moet men 

een goed uitgekiend verdichtingsplan uitdenken, samen met de bewoners. 

De basis: de loopafstand: 400 m  

De straal van 400 m rond het centrum verdient bijzondere aandacht omdat dit een 

aanvaardbare  loopafstand is naar de voorzieningen. 

De basisvoorzieningen zoals de lagere school en de primaire winkels op loopafstand moet 

steeds het basisprincipe zijn. Een cirkel met een straal van 400 m bevat een oppervlakte 

van 50 ha. Een dichtheid van 50 woningen per ha is te realiseren met de ontdubbelde 

rijwoning. 

Op 50 ha binnen de cirkel van 400 meter straal bekomen we: 50 X 50 ha = 2.500 

woningen. 

 

 Conclusie en advies: 

beperk de verdichting in landelijke kernen tot de cirkel van 800 m. diameter 
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DE CONCRETE OPTIES VAN HET INBREIDINGSPLAN 

 

1.. Gedeeltelijk aansnijden van het woonuitbreidingsgebied voor sociale woningen, co-

housing en een ambachtelijke zone. Dit uitbreidingsgebied is volledig ingesloten en ligt 

vlak tegen het dorpscentrum. verplaatsen van het zonevreemde bos. 

De ambachtelijke zone is van belang om te vermijden dat Rotselaar een 'slaapdorp' 

wordt van Leuven. Tevens kan men te voet en per fiets naar het werk. 

 

2.. Een ontsluiting met een parallelweg is aan te raden om deze nieuwe woonuitbreiding 

en de ambachtelijk zone te ontsluiten, tevens kan men de centrumstraat verkeersluw 

maken zodat de kinderen veiliger naar de school (vrije basisschool De Klinker) kunnen. 

Deze school is net aan de rand van het dorp gelegen. 

 

3..Invullen van de onbebouwde percelen binnen de cirkel, eventueel via een belasting op 

de onbebouwde percelen. 

 

4.. Verdichten in de cirkel met ontdubbeling van de bestaande woningen. 

 

5.. Verdichten van de centrumstraat tot 3 bouwlagen (twee woonlagen met diensten op 

het gelijkvloers. (rode kleur) 

 

6.. Binnen de cirkel: verkeersluwe aanleg van de straten met voorrang voor voetgangers 

en de fietsers. 

 

7.. De nieuwe woningen in het inbreidingsgebied zijn ingeplant rond autovrije 

binnenkoeren waar de kinderen veilig kunnen spelen in een aangenaam micro-klimaat. 

 

8.. Inbreiding van een deel landbouwgebied is belangrijk om maximaal woningen op 

loopafstand te kunnen realiseren t.o.v. de voorzieningen.  
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Alternatief inbreidingsplan voor Steenhuffel 

 

Brownfieldsanering (5 ha) ‘onder de kerktoren’. 

Uitgangspunten en ontwerpprincipes. 

1. Aanvaardbare  loopafstanden naar het dorpscentrum:  

maximum 300 m naar groene ruimte, speelplein, lagere school, postkantoor, 

voedingswinkels, café, apotheek, e. d... 

2. Voor bejaarden: 100 m loopafstand is mogelijk vanuit het centrale deel. 

3. Voor de kinderen: minder dan 400 loopafstand naar de lagere school en een veilige, 

verkeersvrije route is mogelijk. 

4. Walk to work: lokale tewerkstelling is mogelijk dankzij de brouwerij en kleine 

ambachtelijke bedrijven. 

5. Lokale bevolkingsgroei is op te vangen met een minimum aan ruimte beslag.  

 

De woonbehoeften 

Gezien het ontbreken van een efficiënt 

openbaar vervoer is deze kern geen 

‘groeikern’.  

Daarom zijn de woonbehoeften te beperken 

tot de plaatselijke bevolkingsaangroei en de 

gezinsverdunning (vergrijzing). 

 

Huidig aantal inwoners: 2827 bewoners en 

aantal gezinnen: 1104.  

Huidige woningbezetting: 2,56 inwoners per 

woning. 

 

Prognose woonvraag 2050, op basis 

van de bevolkingsaangroei van 16 %  

2.827 + 16 % = 2.827 + 452 = 3.279 inwoners. 
 

Prognose woonvraag op basis van de 

gezinsverdunning: 

Prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,56 tot 2,3 inwoners per woning.  

Dit geeft een woonbehoefte van: 1.425 woningen. 

Bestaande aantal woningen: 1.104. 

Totaal: 1.425-1.104 = 322 nieuwe woningen te voorzien. 

 

Op domein Sarens is er plaats voor 200 à 300 woningen en de overige  kunnen opgelost 

worden in het verdubbelen van de bestaande rijwoningen en het opvullen van de 

bestaande kavels  

 

Het inbreidingsplan 

De vier verkeersvrije clusters kunnen 7 

cohousing gemeenschappen huisvesten 

van elk 20 à 30 woningen. 

Dichtheid: 44 à 60 woningen/ha met 

twee à drie woonlagen rond 

gemeenschappelijke binnenkoeren. 

 

Indien we elke cluster vervangen 

door een woontoren en we streven 

naar dezelfde dichtheid, dan 

bekomen we 18 verdiepingen per 

toren. 

 

De architectuur: de gestapelde villa en 

de gestapelde rijwoning. 
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De clusters zijn autovrij en vormen 

een aangenaam en veilig 

microklimaat voor spelende 

kinderen. 

 

 

De kwaliteiten van de rijwoning en 

van de villa zijn behouden in dit 

verdichtingsconcept. 

De privétuin, de veranda, het 

overdekt terras, de serre, zijn 

allemaal mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

De woningen (geen 

appartementen) zijn herkenbaar 

van op de (verhoogde) straat. 

 

Er is veel ontmoetingsruimte 

voorzien met mogelijkheden tot 

spontaan contact. 

 

 

 

 


