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•Woonwensen in Vlaanderen?

•Naar de realiteit… 

•woonwens / beleid / realiteit dichter bij elkaar 
brengen? 



Woonwensen … 



Hoe wil je dat Vlaanderen er 
in 2050 uitziet? 
In wat voor omgeving wil je 
leven? 



•Nabijheid is belangrijk om verplaatsingen te 
beperken, om meer aanbod te hebben op fiets- en 
wandelafstand, om minder te pendelen

•Open ruimte op het platteland behouden is 
belangrijk, kritisch nadenken over woonlinten of toch wonen 
in het agrarisch gebied?

•Rol van de overheid ter discussie, wel of niet 
regels over woonplaats en vormgeving woning









Woonwensen jongeren?

•(VERHETSEL et al., 2003)

•Opdeling volgens huidige woonplaats

•Wil je in de stad wonen in de toekomst? 
 gemiddeld stadskern 19de eeuwse 

wijk
banlieue Forensen-w

oonzone
Landelijke 
gemeente

liever niet 59,7% 46,9% 36,8% 69,4% 69,3% 70,1%
Om het 
even

28,9% 35,1% 39,1% 23,5% 23,4% 24,8%

graag 11,4% 18,0% 24,2% 7,1% 7,4% 5,1%



Doctoraatsonderzoek Ugent 2012
Leefstijlen – ruimtelijk beleid
•Waar willen we idealiter wonen?

eigen gemeente 60%
eigen woonomgeving 29%
eigen woning 26%

meer stedelijk 21%
meer landelijk 34%

met zicht op de velden 40%
nieuwbouwwijk 16%
rustige buurt 58% 



Doctoraatsonderzoek Ugent 2012
Leefstijlen – ruimtelijk beleid
•Hoe willen we wonen? 

vrijstaande woning 65%
halfopen bebouwing 12%
rijwoning 14%
appartement/studio 10%

eigen parkeerplaats 66%
eigen tuin 88%

nieuwbouw 44%
boerderij 21%
ecologische woning 35%



Doctoraatsonderzoek Ugent 2012
Leefstijlen – ruimtelijk beleid
Onderscheiden van subgroepen op basis van gedrag en 
woonvoorkeuren

•KERNSTEDELINGEN
•ECOSTEDELINGEN
•SOCIOSTEDELINGEN
•SOCIO RANDSTEDELINGEN / DORPSBEWONERS
•ANONIEME RANDSTEDELINGEN / 
DORPSBEWONERS
•BUITENBEWONERS

Ruimtelijk beleid confronteren met verwachtingen van 
dominante groep 



Buurtonderzoek Matexi - 2015

•Wat is een ideale buurt?
•“….niet eenduidig te definiëren”



collectiviteit in het wonen 
Matexi - 2014

•Delend Wonen = “woonvorm waarin u gebruik kunt maken 
van gedeelde binnen- en of buitenruimten en u met uw 
buren mede-eigenaar bent van deze ruimten”

•Jongeren (20-29) en 60-plussers zijn meer dan anderen 
nieuwsgierig naar en enthousiast over Delend Wonen

•67% bereidheid om (naast eigen tuin) een tuin te delen
•56% bereidheid om een polyvalente binnenruimte te delen

•77% van de Belgen duidt BETAALBAARHEID aan als 
belangrijke troef van Delend Wonen



woonvoorkeuren en -gedrag

•(Meeus en De Decker, 2013)
•kwalitatief onderzoek

Dynamisch 
individueel 
woonideaal

Ouderlijke 
woonomgeving

Marketingbeelden

Negotiëring met anderen

Praktische woonervaring

Hegemonische 
woonidealen



Conclusies woonwensen

•Diversiteit! 
•Dynamisch, individueel woonideaal: 

• Hegemonische woonidealen… 
• Beïnvloedbaar door marketing, ervaringen, …
• Woonpaden

•Sommige thema’s komen terug:
• Frictie tussen ideale en bestaande woonomgeving
• Collectiviteit
• Ecologische aspecten
• Nabijheid



Naar de realiteit…. 



Hoe is het woonaanbod in 
Vlaanderen veranderd? 
•Stavaza

•2015 - 3.094.000 woongelegenheden (FOD 
Economie)

•29% open bebouwing, 
•24% appartementen 
•22% gesloten bebouwing, 
•19% half open bebouwing, 
•…



Hoe is het woonaanbod in 
Vlaanderen veranderd? 
•Vergunningen woningen versus flats



Hoe is het woonaanbod in 
Vlaanderen veranderd? 
•Vergunningen nieuwbouw versus verbouwing en sloop

Jaarlijks +7500 woningen in het 
bestaande ruimtebeslag



Hoe is het woonaanbod in 
Vlaanderen veranderd? 
•woningtypologie



Hoe is het woonaanbod in 
Vlaanderen veranderd? 

(Vastmans, 
2016)



Waar zijn nog ‘greenfields’ 
beschikbaar?





Conclusies realiteit

•2000…
•Meer appartementen
•Meer open bebouwing
•Meer verbouwingen

•Minder nieuwbouw

•2016… 
•Vrije percelen verspreid over Vlaanderen, geen 
kernenstructuur



woonwens, beleid en realiteit 
dichter bij elkaar brengen?
• Verkavelingsverhalen, 

(Devisch et al., 2016)
“Er is niet zozeer nood aan 

het bedenken van nieuwe 
woonvormen, 
grondgebruiken of 
ontwikkelingsvisies, Die 
kennis en expertise is 
aanwezig. Er is meer nood 
aan processen waarin 
verkavelingsbewoners, 
beleidsvoerders en 
organisaties zich deze 
types, modellen en visies 
samen kunnen eigen 
maken” (pag 15)



woonwens, beleid en realiteit 
dichter bij elkaar brengen?
•Verkavelingsverhalen, (Devisch et al., 2016)

Naar een project voor de verkaveling… 



woonwens, beleid en realiteit 
dichter bij elkaar brengen?
•Verkavelingsverhalen, (Devisch et al., 2016)

Naar een project voor de verkaveling… 



woonwens, beleid en realiteit 
dichter bij elkaar brengen?

•Superwoonmarkten (Loris en Pisman, 2016)

•Potenties om te verdichten op supermarktsites
•Vastgoedsector is bereid 

•Woonwens? 
•Ruimtelijk rendement wordt verhoogd, én bijkomende 
groene ruimte wordt gecreëerd



Conclusie
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