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Voorwoord 

Een afstudeerproject kan je beschouwen als 
een examen waarin je als student moet aan
tonen dat je alle kennis en vaardigheden die je 
tijdens de opleiding aangeleerd kreeg, bezit, 
overziet en kan toepassen. Voor mij persoon
lijk was dit project echter veel meer dan dat. 
Het was een onderneming waarin de architect 
in mij centraal stond. Gedurende mijn oplei
ding heb ik mij laten inspireren door verschil
lende stijlen en visies, wat heeft geleid tot een 
zeer eclectisch portfolio. Met dit laatste heb ik 
trouwens geen enkel probleem, maar nu wilde 
ik mijzelf als architect in dit project duidelijk 
positioneren. Het was trouwens de laatste 
kans om dit in beschermde omstandigheden 
en zonder al te grote tijdsdruk te kunnen doen. 
Alhoewel deze zoektocht naar mijn positie bin
nen de architectuur in dit verslag slechts zeer 
summier aan bod komt, beschouw ik het als 
een belangrijke persoonlijke verwezenlijking. 
Het resultaat hiervan word! beschreven in het 
eerste hoofdstuk. 

Het afstudeerproject op zich ben ik begon
nen vanuit mijn persoonlijke unieke situatie. 
Als Vlaming heb ik ervoor gekozen om mijn 
opleiding in Eindhoven, Nederland, te doorlo
pen. In dit verslag zal duidelijk worden dat de 
Vlaamse en Nederlandse bouwwereld en de 
benadering ervan grote verschillen vertoont. 
Dit heeft mij in de mogelijkheid gesteld om 
met zowel Vlaamse als Nederlandse logica 
naar de bouwwereld te kijken. Met deze duale 
blik ben ik naar Vlaanderen teruggekeerd en 
heb ik datgene ontworpen wat me altijd ge
fascineerd heeft, een woonomgeving. Hierbij 
heb ik gestreefd naar een zo compleet moge
lijk plan dat ingebed zit in een sterke analyse. 

Het resultaat, dat ik met trots presenteer, is 
dan ook tot stand gekomen na een lang pro
ces van analyseren, ontwerpen en evalueren. 

Gedurende dit proces hebben vele mensen 
mij gesteund en geholpen waarvoor ik hen 
dankbaar ben. In de eerst plaats wil ik mijn 
begeleider Zjak Hofman bedanken voor zijn 
steeds kritische maar heldere analyses en zijn 
betrokkenheid bij dit project. Aansluitend wil 
ik ook prof. Jouke Post en John Swagten be
danken voor hun input en tijd. Een bijzondere 
dankbetuiging gaat uit naar mijn ouders die 
het mogelijk hebben gemaakt dat ik zorgeloos 
en geruggensteund deze opleiding heb kun
nen doorlopen en afronden. Ook mijn vrien
din wil ik danken voor haar tomeloze morele 
steun. Tot slot wil ik al mijn studiegenoten en 
vrienden bedanken voor de inspirerende dis
cussies, hun kritische opmerkingen, hun me
deleven en de ontelbare leuke momenten. 

Het was me een waar genoegen, 

Maarten Tielemans 
Juli 2008 

5 



Voorwoord 5 

lnhoudsopgave 7 

Mijn visie op architectuur 9 

Aanleiding 15 

Opgave 21 
Doelstelling 23 
Aanpak 24 

De Vlaamse werkelijkheid 27 
Een korte perceptie 29 
Fotocollage 31 
Historisch kader 37 
Nederzettingsstructuur 45 
lnfrastructuur 61 
De Open ruimte 69 
Maatschappelijke ontwikkeling 76 
Woonwensen 81 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 84 
Conclusies 88 

De ruimtelijke strategie 91 

Het woningbouwproject 99 
Analyse Zandhoven 100 
Synthese 128 
Strategie 131 
lmpressies Ontwerp 139 

7 





"Architecten draaien veel le veel hun eigen drol. Ze proberen 

steeds weer iets flitsend te maken, iets dat opvalt en zich onder

scheidt. Ze houden daardoor te weinig rekening met de omge

ving waarin ze bouwen, met de traditie. lk vind dat onmaatschap

pelijk" 

Citaa/ Gunnar Daan 
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Mijn visie op architectuur 

Elk oeuvre van een architect is opgebouwd 
rond een bepaalde filosolie, een bepaalde visie 
op de wereld of de bouwwereld. De vaak met 
ambitie overgoten visies werden verkondigd 
alsof ze van wereldbelang waren en beloofden 
consequent een betere toekomst. Werden; 
want hoe ambitieus de visies van de huidige 
generatie architecten ook mogen klinken, ze 
raken zelden aan de echte waarden binnen de 
architectuur. Het creeren van een goed ruimte
lijk concept en de daarbijbehorende menselij
ke beleving is blijkbaar niet meer aan de orde. 
Moderne architecten, modern als van deze tijd, 
hebben hun vak herleid, of laten herleiden, tot 
het creeren van een vluchtige visueel interes
sante prikkel in het omgevingsbeeld. Zij heb
ben zich laten meeslepen in de oppervlakkige 
wereld van reclame waarin het proces tot het 
verkrijgen van een instant-bevrediging tot een 
hoger niveau wordt getild Met welk doe!? Het 
lijkt erop dat de enige reden het promoten van 
eigen werk is. Ongeacht de opdrachtgever, 
de locatie, de financiele mogelijkheden en de 
functie van het gebouw, ontwerpen architec
ten met steeds dezelfde vormtaal en dezellde 
materialen. Op een haast angstvallige manier 
beperken architecten zich tot het gebruik van 
hun voorkeurgenietende stijlkenmerken. Wel
licht hebben ze angst dat hun werk niet her
kend wordt, dat zij niet de verdiende aandacht 
krijgen. Een visie dient niet geent te zijn op een 
duidelijk visueel kenmerk, maar moet zijn oor
sprong vinden in algemene en tijdloze normen 
en waarden. Het centrale thema hierbinnen 
is respect, respect voor de maatschappij, de 

omgeving en de gebruiker. 

In de eerste plaats vormt de maatschappij de 
werkplek van de architect, de plek waaraan hij 
constant sleutelt. De bebouwde omving is im
mers onlosmakelijk gekoppeld aan de maat
schappij en is de ultieme uiting ervan. Aan de 
bebouwde omgeving valt het bestuursysteem, 
de welvaart, de cultuur en de ontwikkeling van 
de maatschappij af te lezen. Een architect be
zit niet enkel de kracht om de ruimtelijkheid 
vorm te geven maar dus ook om de maat
schappij mee te sturen. Uiteraard is het eigen
lijke sturen een taak van de regering en de 
beleidsmakers. Het is echter belangrijk hierin 
als kritische stem op le treden. De maatschap
pij, het gekozen traject en de ontwikkelingen 
dienen constant te warden geanalyseerd. De 
knelpunten van het huidige beleid dienen te 
worden bloot gelegd en nieuwe visies moeten 
worden gevormd en gepubliceerd. Het ont
trekken aan deze taak is het ontvluchten van 
je verantwoordelijkheden. Het oeuvre van een 
architect is net als de maatschappij in con
stante staat van transitie. 

Ten tweede dient een gebouw op een waar
dige manier een confrontatie aan te gaan met 
de omgeving, wat niet betekent dat het zich 
niet mag onderscheiden. Elk nieuw gebouw 
betekent immers een verandering, een ver
minking van een plek. Die plek had een be
paalde kwaliteit, er hangen herinneringen aan, 
die verloren gaan door het nieuwe gebouw. Er 
komt iets onbeminds voor in de plaats. Nieuwe 
gebouwen moeten de intrinsieke kracht met 
zich meedragen om gevoelsmatig onafschei 
delijk te warden met de plek, om onderdeel 
te zijn van herinneringen. Het probleem van 
de moeizame appreciatie van actuele archi-
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tectuur is veelal niet het avant-garde element 
maar de loutere nieuwigheid. Een gebouw 
moet slijten. Het materiaal moet patina krijgen, 
het gebruik zijn sporen nalaten. De ellendige 
effecten van het zogenaamd 'bouwrijp maken' 
moeten door de tijd verdwijnen. De jong ge
plante notenboom in de tuin moet een scha
duwdak worden en de verf moet bladderen 
vooraleer een huis lief word!. Ru.Ines zijn het 
mooist, maar ook die zijn ooit ontworpen. 

Tot slot dient een gebouw aan te sluiten bij de 
gebruiker ervan. Alie activiteiten van de gebrui
ker moeten een plaats krijgen in het gebouw, 
en dit moet zich daar op een res-pectvolle en 
flexibele manier naar vormen. Bewoners die
nen de kans te krijgen om de woning eigen 
te maken en hierin ten voile te leven. Er moet 
gezinsuitbreiding en vervolgens weer inkrim
ping in kunnen plaatsvinden, er komen nieuwe 
hobby's en een kitscherig schilderij moet zijn 
plaats vinden aan de wand. Dit vraagt om een 
architectuur die zichzelf niet op de voorgrond 
plaatst. Wil architectuur echter overeind blij
ven, dan dient dit karakter te tonen. Uiteindelijk 
hoop je dat je gebouwen het respect terug
krijgen dat ze verdienen, zodat er een sterke 
relatie van wederzijds respect ontstaat. Om dit 
te verkrijgen moet het gebouw niet alleen zelf
respect tonen maar ook begrijpbaar zijn. Hier
voor implementeer je een werkzame structuur 
die als kapstok dient voor de bewoners zodat 
zij zich de woning eigen kunnen maken. Deze 
structuur vormt eveneens de kracht van het 
gebouw wat maakt dat zij de grillen van de ge
bruiker overleeft. Het gebouw krijgt een eigen 
karakter. een eigen ziel. 
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"Mijn boek 'Het lelijkste land ter wereld' is een wandelgids in de 

Belgische jungle, bestemd voor ontwakende slaapwandelaars." 

Citaat Renaat Bream 
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Aanleiding 

Tijdens mijn wekelijkse trip tussen Neder
land en Vlaanderen word ik als jonge Vlaamse 
bouwkundige steeds weer geconfronteerd 
met het grote verschil tussen het occupatie
patroon van beide landen. Aan Nederlandse 
zijde vinden we een strak gecomponeerd en 
gereguleerd landschap dat in schril contrast 
staat met de anarchistische Vlaamse ruimte
lijkheid. Of zoals Renaat Braem het verwoordt: 
"Wie fangs Schiphol kwam en van boven al een bewon
derende blik lief gaan over de systematische uitbreiding 
van het Hollandse schaakbord tegenover het a/om te
genwoordige water, de stijl van Mondriaan, Orde, lake
lijkheid ... verschijnt daar onder ans ineens een door een 
krankzinnige bijeengenaaide lappendeken, God wee/ 
van welke a/val bijeengeknoeid, en daarop door een 
woes/ geworden reus, de inhoud van hele bazaars b/ok
kendozen rondgestrooid, met verachting neergesmeten, 
klinkt he/ niet dan bots/ he/, om er van al le zijn. Daartus
sen een warboet van wegen en straatjes, kriskras in a/le 
richtingen, schijnbaar s/echts luisterend naar de wet van 
de angst voor de /eegte die, naar men ans ge/eerd heel/, 
oak de composities van de grootste kunstschilders van 
he/ /andje daar beneden heel/ bezeten. "1 Het liberale 
bouwen, zoals dit in Vlaanderen vaak betiteld 
wordt, biedt echter wel een aantal snel aan
duidbare voordelen. Zoals trouwens ook blijkt 
uit de constante toestroom Nederlanders die 
in Vlaanderen wensen te wonen. Zo bestaat er 
de mogelijkheid om als zelfbouwer een huis te 
ontwikkelen dat als een maatpak past. Door 
de milde regelgeving of het gebrek eraan heb
ben de zelfbouwers een grote vrijheid om hun 
woning zo ruim, vrijstaand en afzijdig gelegen 

op te bouwen als hun financieel toestand toe
laat. Ondanks deze positieve noot is het libe
rale bouwen eigenlijk niets anders dan het ge
volg van het falen van de Vlaamse regering en 
de bouwkundigen. Misschien kan dit nog het 
beste verduidelijkt worden aan de hand van 
het in 1970 gerealiseerde project Meme van 
de Brusselse architect Lucien Kroll . 

Meme, kort voort Maison Medicale, is een 
facilitair gebouw voor de medische student 
op de campus Woluwe St. Lambert te Brussel. 
Kroll heeft de student zelf, weliswaar onder zijn 
begeleiding, het gebouw laten ontwerpen. Hij 
heeft zich gedistantieerd van het stand punt dat 
een architect een oppermachtige schepper is 
en heeft zich in dienst gesteld van de bewo
ners. Het resultaat is een organisch gebouw 
met een fa~ade die men eerder zou verwach
ten in een ontwikkelingsland. De opdrachtge
ver beschouwde dit als een sterke devaluering 
van zijn eigendom. Het gebouw word! door 
derden dan ook vaak met afschuw benaderd. 
Echter, ondanks dit onconventionele ui terlijk 
moet men concluderen dat de kwalitei t voor 
de bewoners hoog is, wat blijkt uit het al jaren 
goed functioneren van het gebouw In analo
gie hiermee kan men de bebouwde omgeving 
van Vlaanderen beschouwen. Tijdens het vor
men van Vlaanderen is er zelden een visionair 
geweest die de juiste route aangaf. Hierin ligt 
natuurlijk de basis voor het liberale bouwen in 
Vlaanderen. De gebruikers zijn steeds in staat 
geweest hun eigen woonomgeving te creeren 
en te beheersen. Dal dit systeem een voor het 
individu ongekende luxe oplevert staat net als 
bij Meme niet ter discussie. Echter net als bij 
Meme vormt de Vlaamse ruimtelijkheid een 
ongewenst beeld en situatie. Het verschil is 
dat we in dit geval allemaal in 'Meme' wonen 
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en alle profiteren van de hoge 'interne' kwali
teit. Dit maakt ons minder kritisch en verdraag
zamer ten opzichte van de ruimtelijke situatie. 
Maar is het niet onze verantwoordelijkheid als 
professionals om eveneens het algemene be
lang te dienen? Wei volgens Geer! Bekaert2 

die Kroll verwijt dat hij zijn verantwoordelijk
heid als architect uit de weg gaat. 

bOb Van Reeth uit een soortgelijke kritiek 
op de Vlaamse overheid: "De vorige eeuw is onze 
eigen Vlaamse Overheid erin geslaagd he! opdrachtge
verschap uit handen te geven en de bouw over te laten 
aan ontwikkelaars. lk zeg vorige eeuw, maar he/ gebeurt 
nu nag ·'3 Van Reeth maakt een onderscheid 
tussen de vorige eeuw en deze omdat sinds 
1997 de Vlaamse regering doormiddel van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), 
voor het eerst in onze geschiedenis, zijn ver
antwoordelijkheden tracht op le nemen. Het 
RSV kan gezien warden als een uiting van ijver 
van de Vlaamse Regering om beter te doen 
dan de andere Gewesten• en de Federale 
Regering en als een reactie op het boek 'Het 
lelijkste land van de wereld' van architect Re
naat Braem. 

Voor het opstellen van het RSV hebben de 
makers in al hun naarstigheid zich duidelijk 
laten inspireren door de Vierde Nola Ruim
telijke Ordening van Nederland. Hoewel de 
stedebouwkundige concepten van de Vierde 
Nola ongetwijfeld waardevol zijn, zijn ze niet 
geschikt voor de Vlaamse werkelijkheid . Zo 
is het hoofdconcept, namelijk de scheiding 
tussen landelijke en stedelijke gebieden, de 
gebundelde concentratie of zoals in het RSV 
genaamd gedeconcentreerde bundeling, vol
komen achterhaald wat het Vlaamse occupa-

tiepatroon betrelt. De uiteenlopende histori
sche ontwikkelingen van beide landen maken 
het onmogelijk het Nederlandse model, zells 
met een omkering van de terminologie, zo
maar op de Belgische condi tie toe te passen. 
Wei vormt het RSV een duidelijk signaal dat 
het nu tijd is om als bouwkundige onze ver
antwoordelijk op te pakken. 
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"We kampen in Vlaanderen met een enorm probleem omdat 

we de landelijkheid aan het dichtbouwen zijn, zodanig dat we 

geen landschap meer overhouden. He! is een enorme opgave 

om le zorgen dater nag een beetje landschap overblijft voor onze 

kinderen." 

Citaat bOb van Reeth 
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Doelstelling 

Vanuit mijn plichtsbewustheid en visie als 
toekomstig architect ben ik van mening dat 
er een nieuwe ruimtelijke strategie ontwikkeld 
dient te warden voor Vlaanderen. Deze stra
tegie dient geent te zijn op de Vlaamse wer
kelijkheid en zijn kwaliteiten. Deze strategie 
moet het mogelijk maken opnieuw structuur 
binnen Vlaanderen le implementeren en de 
'maatschappelijke belangen' te beschermen. 
Echter mag de ontwikkeling van Vlaanderen 
niet geremd warden en moet een woonomge
ving met 'Vlaamse kwaliteiten' tot de mogeli jk
heden blijven behoren. Om aan te tonen dat 
deze nieuwe strategie een werkbare situatie 
oplevert is het noodzakelijk deze om le zetten 
in een volledig uitgewerkt en concreet voor
beeld. 

De doelstelling van dit afstudeerproject luidt 
dan als volgt: 

Het ontwikkelen van een nieuwe ruimtelij
ke woonstrategie voor Vlaanderen en het 
toepassen van deze strategie in een volle
dlg ult te werken woningbouwproject. 

Deze doelstelling omvat twee opdrachten die 
in respectievelijke volgorde uitgevoerd dienen 
te warden. 

1) De Vlaamse woonomgeving analyseren en hiervoor 
een nieuwe ruimtelijke strategie ontwikkelen. 

Hierin neem ik mijn verantwoordelijkheid op 
als jong Vlaams architect. De analyse zal bij
dragen tot het algemene beset dat de huidige 
situatie verschillende problemen kent. Door 
de ontwikkeling van een nieuwe strategie 
wordt een instrument aangeboden om in de 
toekomst met de problemen om te gaan. 

2) Een woningbouwproject ontwerpen en volledig uit
werken volgens de nieuw ontwikkelde strategie. 

Deze opdracht stelt mij in staat om mijn visie 
en kwaliteit als architect tot uiting te brengen. 
Ze vormt een controle op de werkbaarheid van 
de strategie en draagt bij tot het begrijpbaar 
en concreet maken van deze strategie. 
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Kader 

Dit project bestaat dus uit een analyseop
dracht en een ontwerpopdracht. Seide op
drachten zijn ruim gedefinieerd en vereisen 
een verdere afbakening of inperking om het 
geheel behandelbaar te houden. Deze inper
kingen brengen een aantal consequenties met 
zich mee die hieronder besproken worden. 

Analyse opdracht 

Aangezien een volledige analyse van Vlaan
deren te grootschalig is voor dit afstudeerpro
ject is ervoor gekozen om een aantal beper
kingen in te voeren. 

Een eerste afbakening beperkt het te analy
seren gebied. Er is voor gekozen om slechts 
een sectie van Vlaanderen te analyseren. 
Deze keuze is tot stand gekomen op basis van 
vier argumenten. Ten eerste dient de te analy
seren ruimte beperkt te warden om voldoende 
diepgang te bereiken binnen het gegeven 
tijdsframe. Ten tweede moet de noodzakelijke 
informatie makkelijk toegankelijk te zijn. Aan
gezien een groat deel van de bevoegdheden 
en dus informatie zich op provinciaal niveau 
bevindt, is het een logische keuze om als sec
tie een provincie te kiezen. Ten derde dient de 
sectie representatief te zijn voor Vlaanderen. 
De provincies West-Vlaanderen en Antwerpen 
voldoen het beste aan deze eis. Seide bevat
ten ze zowel sterk verstedelijkte als meer open 
gebieden, kennen ze verschillende linttypen 
en bevatten ze de minste uitzonderingssitu
aties. Ten slotte is het ook nog een voordeel 
als de gekozen sectie makkelijk te bereiken is, 
zodat persoonlijke ervaringen en directe toet-
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sing mogelijk zijn. Al deze argumenten samen 
hebben ertoe geleid om de provincie Antwer
pen te kiezen als de te analyseren sectie. Door 
de hoge mate van representatie van deze 
provincie is het hoogst waarschijnlijk mogelijk 
de bevonden resultaten te extrapoleren naar 
Vlaanderen. Belangrijk is echter te beseffen 
dat de uitgevoerde analyse nooit beschouwd 
kan warden als een complete analyse van 
Vlaanderen. Uitzonderingsgebieden zoals 
de kustzone en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, die zich door hun bijzondere positie 
anders hebben ontwikkeld, worden hier niet 
behandeld. 

Een tweede afbakening betreft de te ana
lyseren inhoud. Uit de analyseopdracht zelf 
volgt al de beperking tot het analyseren van 
enkel de woonomgeving. In de analyse zullen 
dus alleen thema's aan bod komen die van 
invloed zijn of die be·1nvloed warden door de 
woonomgeving. Hierin wordt een onderscheid 
gemaakt in de collectieve ervaring en de indivi
duele ervaring. Bij analyses m.b.t. de collectie
ve ervaring wordt het diverse woningbestand 
als een entiteit beschouwd en als dusdanig 
geanalyseerd. Echter bij de analyses m.b.t. de 
individuele ervaring beperkt dit project zich tot 
de gezinswoning, dit omdat de analyse van 
alle verschillende woonvormen ons te ver zou 
leiden en omdat dit de meest voorkomende 
en gewenste woonvorm in Vlaanderen is 1. Ook 
hier geld! weer dat de analyse niet als volledig 
beschouwd kan warden maar slecht de situ
atie van de grate meerderheid schetst. 



Ontwerpopdracht 

Ondanks het feit dat aan de basis van het 
ontwerp een algemeen geldende strategie 
ligt, zal het bekomen ontwerp niet algemeen 
geldend zijn. Deze opdracht beperkt zich tot 
een concreet ontwerp in een concrete situ
atie. Dit betekent dat niet alleen de ontwik
kelde strategie aan de basis van het ontwerp 
ligt maar ook de specifieke situatie-eisen. Net 
als bij elke ontwerpopdracht zal ook hier een 
analyse van de concrete situatie aan de basis 
van het ontwerp liggen ondanks de reeds ge
voerde analyse van Vlaanderen. Elke situatie 
brengt namelijk specifieke gegevens met zich 
mee en als architect is het belangrijk hiermee 
rekening le houden. Het uiteindelijke ontwerp 
is dus niet een algemeen geldende oplossing 
voor Vlaanderen maar is slechts Mn speci
fieke uitingsvorm van de gekozen strategie in 
combinatie met de gekozen locatie. 
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"Het gegeven van de alleenstaande woning met een groot stuk 

grond is een burgerlijk idee dat nog stamt uit de tijd van de kas

teeltjes met park. We moeten het er als gemeenschap over eens 

zijn dat we ons milieu steeds verder verknoeien door meer infra

structuur aan le leggen en nieuwe verkaveling uit te voeren" 

Citaat bOb van Reeth 
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Een korte perceptie 

"Gij zijt echter de vermoeienissen le boven gekomen 
van de lange loch/ per wagen naar Spanje of Joego
slavie en zij/, na he/ onverschil/ig gebaar 'kom maar 
binnen' van de doeanier, Quievrain doorgereden, of de 
grenspos/ in Maaseik gepasseerd. Nu wach/ u een be
proeving, vee/ pijn!ijker dan he/ zien der dingen vanuil 
de hoogte, want nu zil gij er middenin. De wegen zijn 
s/raten. Een stenen dijk scheidl u van he/ landschap. Die 
s/enen dijk is a/s een nach/merrie van een ma/erialen
leverancier. Baksteen in a/le denkbare en onmoge/ijke 
kleuren, van hevig gee!, flauw wit, savooigroen lo/ gif/ig 
via/el, van goedkope blauwe ink/ lo/ he/ vuile zwart van 
rioolwater. Dakbedekkingen schreeuwen hun aanwezig
heid uit door gekomp/iceerdheid, teksluur en kleur, raze 
asbes/, groene /eien, rode pannen, zwar/e gevernisle 
pannen, en bui/en de agg/omeraties, waar af en /oe 
een boom /aa/ vermoeden dal we ans op he/ p/al/eland 
bevinden, fan/astisch geknipte rie/en page-kopjes van 
knusse pseudo-villa's en pseudo-'heerelicke kastelen'. 
Ge kunt u bevoorraden aan benzines/a/ions in Nor
mandische stijl, colonial style, 'Vlaamse ' stijl, moderne 
stijl en indus/rial-design style . ... En reklame. Ha, ha, 
rek/ame genoeg! ... He/ moet trouwens gezegd, dat de 
verbeelding van de p/akkaatontwerper dikwij/s de enige 
troosl verschaf/ in he/ einde/oos aaneengeregen scherm 
van gekondenseerde bana/ileit en mensvijandige /elijk
heid da/ u fangs de wegen aangrijns/. Deze wegen vra
gen verder uw komp/e/e aandacht, wil u niet voorlijdig 
he/ lijde/ijke met he/ eeuwige verwisselen. Laa/ dus uw 
b!ik niet vastzuigen door de frisse kleurenmachina/ies 
op de reklameborden. Er zijn de vele kruispunten, de 
bewaakte en onbewaak/e overwegen, de verkeers/ich
ten, de /rams die onverwachts de rails !iever links dan 
rechts hebben /iggen, de machtig grate autobussen, 

de onlzag/ijke lankwagens, de /ranspor/en met nieuwe 
wagens ten slotte, we/ke he/ wagenpark, zoa/s dal heel, 
komen verrijken. Er zijn bovendien de vele andere weg
gebruikers, waarvan u overtuigd bent, a/s u ze bezig ziet, 
dal ze gekken zijn of misdadigers, terwijl zij van u hel
ze!fde denken, wat ten zeerste bevorderlijk is voor veilig 
en aangenaam verkeer, zoals we al/en we/en." 1 

Zo beschrijft Renaat Braem zijn thuiskomst 
in Belgie na een lange reis. Hoewel hij de be
schrijving sterk chargeert om de lezer te prikke
len vormt deze tekst een treffende beschrijving 
van de perceptie van Vlaanderen. ledereen 
kent de typische lintbebouwing langs Vlaamse 
wegen. Deze linten vormen lange wanden die 
vaak het zicht op de omgeving volledig ont
nemen en daarmee ook de orientatie en het 
inschatten van afstand en tijd bemoeilijken. 
Vaak doorkruisen bestuurders meerdere dor
pen en steden zonder dit te beseffen. Ook de 
beschreven kakofonie aan bebouwing in dit 
lint is herkenbaar. Merkwaardig is dat ondanks 
de grate variatie aan bebouwing, kleurgebruik, 
stijl en afwerking het lint in heel Vlaanderen er 
hetzelfde uitziel. Een lint in de stad kent geen 
andere bebouwingstypen of stijlkenmerken 
dan een lint op het platteland. Enkel het his
torische centrum van de stad beschikt over 
een duidelijk afwijkende morfologie, een res
tant van een vorige tijd. Het lint dicteert nu de 
wet en bundelt alle functies uit het menselijke 
leven. Het huisvest wonen, werken, ontspan
ning, cultuur en industrie en dit allemaal langs 
onze belangrijkste transportroute, de weg. Als 
we ons langs de Vlaamse wegen voortbewe
gen krijgen we dus al snel de perceptie dat 
Vlaanderen volledig bebouwd en bevolkt is. 
Echter blijkt dit niet de complete werkelijkheid 
te zijn. Vlaanderen is inderdaad een van de 
drukst bevolkte gebieden in Europa en heeft 
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het dichtste infrastructuurnetwerk ter wereld, 
maar desondanks blijkt 60 procent van het 
grondgebied niet bebouwd te zijn. De percep
tie van die openheid of van die natuurlijke kwa
liteit is echter sterk afhankelijk van waar men 
zich bevindt. Zo kan men langs een autosnel
weg de indruk hebben door een bas te rijden, 
terwijl men zich eigenlijk in een zeer dicht be
bouwde zone bevindt. Omgekeerd heeft men, 
rijdend langs lokale wegen op het platteland, 
soms de indruk in een sterk verstedelijkte zone 
te zijn. Achter de lintbebouwing bevinden zich 
echter vaak grate open ruimten die vanaf de 
weg nauwelijks zichtbaar zijn. De werkelijkheid 
en de perceptie van Vlaanderen zijn dus twee 
verschillende dingen. 

Fotocollage 

Op de volgende pagina's zal eerst door 
middel van een fotocollage het beeld van de 
Vlaamse woonomgeving verduidelijkt war
den. De fotocollage heeft tot doe\ Vlaande
ren te tonen zeals het beleefd word! door de 
gewone burger tijdens het dagelijkse leven. 
Hierna volgt de analyse van de Vlaamse wer
kelijkheid, beginnend met een historisch kader 
waarin het ontslaan van de huidige Vlaamse 
situatie word! toegelicht. 
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Historisch kader 

Aan de basis van de ruimtelijke structuur ligt 
het fysische systeem. De samenstelling van 
de bodem, de helling van de terreinen en de 
loop van de rivieren en beken staan immers in 
rechtstreeks verband met het bodemgebruik. 
Zo ontstaan van oudsher nederzettingen op 
strategische locaties. Ze werden zorgvuldig 
gepositioneerd op zandruggen tussen de ver
schillende rivier- en beekvalleien. Vlaanderen 
kent een weinig beperkend fysisch systeem 
voor infrastructuur en gebouwen en een gun
stig klimaat voor landbouw. Dit in combinatie 
met de strategische ligging binnen Europa 
maakt dat Vlaanderen reeds sinds de mid
deleeuwen een vrij hoge bevolkingsdichtheid 
kent. Het Vlaamse grondgebied was toen al 
bedekt met een netwerk van kleine steden met 
een tussenafstand van ongeveer 25 km. Tus
sen de steden bevonden zich een reeks rurale 
nederzettingen. 

Tussen de 11de en 13de eeuw kenden zowel 
de steden als de rurale nederzettingen een 
groei door de ontwikkelingen in de landbouw 
en de ontginningsgolf. In deze periode werden 
verschillende nieuwe nederzettingen gesticht, 
werden landwegen uitgebreid en verbeterd , 
wat leidde tot een dichter verkeersnet, en het 
ontstaan van de dries1. Ondertussen gingen 
de steden zich organiseren en werden de eer
ste stedelijke reglementen vastgesteld. In de 
volgende eeuwen onder Vlaams2 en Spaans3 

bewind namen de steden verschillende veror-

deningen en plannen aan, welke voornamelijk 
gericht waren op het beperken van brandge
vaar en de stedelijke uitstraling. Het duurde 
echter tot de Oostenrijkse overheersing4 dat 
er voor het eerst landelijke regels met betrek
king tot het bouwen werden ge·introduceerd. 

Eind 18de eeuw werd onder leiding van Kei
zerin Maria-Theresia enkele wetten en decre
ten opgesteld. Deze berustten op het individu
ele eigendomsrecht en stelden een minimum 
aan eisen aan het bouwen van een woning. In 
principe kon op elke grand, gelegen aan een 
weg, gebouwd warden. Van zonering werd 
niet gesproken, waardoor fabrieken zich mid
den in de stad konden vestigen. Onder impuls 
van de eerste kanalen, waar dezelfde Maria
Theresia toestemming toe gaf, groeiden de 
industriele activiteiten. Gedurende het Franse 
bewind5 en het Verenigd Koningrijk der Neder
landen6, werd het kanaalnetwerk verder uitge
breid en wardt de industriele revolutie ingeleid. 
Er ontstond een ware volksverhuizing naar de 
steden onder impuls van de nieuwe industrie, 
maar ook (nieuwe) nederzettingen langs de 
kanalen kenden een explosieve groei. 

In 1830 raakte, door het onafhankelijk war
den van Belgie, de haven van Antwerpen 
ge°i°soleerd van het Europese achterland. Als 
oplossing besloot Belgie een spoarwegen
net aan te leggen. De toegenomen mobiliteit 
stimuleerde de industriele groei van de grate 
steden. Daarnaast versterkte het spoorwegen 
netwerk het net van wegen waarmee het een 
bundeling varmde. De groei van bepaalde 
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kernen was merkbaar en afhankelijk van de 
aanwezige weg- en spoorinfrastructuur. Door 
de verdere industrialisering ontstonden er gra
te concentraties aan arbeiders in de steden. 
De steden groeiden d.m.v. compacte uitbrei
dingswijken waarin deze arbeiders gehuisvest 
werden. De jonge Belgische staat zag in de 
omliggende landen de problemen die ont
stonden door een te grate concentratie van 
arbeiders en koos voor een verspreidingspoli
tiek. Onder het mom van een gezonder leven 
voor de arbeiders op het platteland en door 
middel van goedkope treintickets konden ar
beiders verspreid over het platteland blijven 
wonen en kregen de gevaarlijke vakbonden 
geen kans zich te organiseren. Er werd een 
compact netwerk van wegen, spoorwegen, 
buurtspoorwegen en trams aangelegd. Zo 
werd onder andere in 1884 de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) 
opgericht die als taak had om tramwegen aan 
te leggen in gebieden die niet per !rein zou
den warden ontsloten. Dit zeer dichte net van 
buurtspoorwegen vervult nag steeds een be
langrijke rol in de mobiliteit en goederen in en 
rand de steden. Het Vlaamse platteland werd 
geurbaniseerd en de typisch Vlaamse linten 
ontstonden. 

In het begin van de 20ste eeuw werden in de 
buurlanden de eerste plannen van ruimtelijke 
ordening7 opgesteld onder druk van de vak
bonden en de groeiende problematiek m.b.t. 
de hoge concentraties arbeiders in de steden. 
In Belgie was dankzij de verspreidingspolitiek 
ruimtelijke ordening niet van primair belang. 
Door de herhaaldelijke bezettingen van Belgie 
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doorheen de geschiedenis had de bevolking 
een weerbarstige houding ten aanzien van de 
bestuurders ontwikkelend. Zelfs na de onaf
hankelijkheid bleek planning nagenoeg onmo
gelijk, waardoor de Belgische staat koos voor 
het verder uitbouwen van de verspreidingspo
litiek en werd een plan van ruimtelijke ordening 
niet aangenomen. De verspreide bebouwing 
is dus het resultaat van een bewuste politiek 
die gevoerd is sinds de Belgische onafhanke
lijkheid. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde 
West-Europa een vrijemarkteconomie met 
een uitgebreide sociale zekerheid. De be
volking was optimistisch en geloofde dat de 
economische en technologische vooruitgang 
een algemene welvaart voor iedereen zou 
brengen. De bevolking groeide exponentieel 
en de auto werd toegankelijk voor het grate 
publiek. Door deze introductie van de auto, 
waardoor elke plek in principe bewoonbaar 
werd, en door het daarmee gepaard gaande 
ideaal van wonen in de natuur, werden de 
linten steeds verder opgevuld. Een stelsel
matige urbanisatie van het rurale gebied was 
het gevolg. Dit zou niet het geval geweest zijn 
als het wetsvoorstel in 1946, waarbij gesteld 
werd dat het land dringend behoefde had aan 
regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening, aangenomen was. De recalcitran
te houding van de bevolking en de te lange 
voorbereidingstijd maakte dat het wetsvoor
stel nooit doorgevoerd werd. In plaats van dit 
wetsvoorstel spitste Belgie zijn beleid toe op 
eigendomverwerving van eengezinswoningen 
en op particulier initiatief. De regering stimu
leerde een stijging van de levensstandaard en 
de koopkracht. Men zag de woningbouw als 
een economisch product dat de nationale eco-



nomie moest aanzwengelen. De belangrijkste 
wet binnen dit beleid is de Wet De Taeye8 uit 
1948 gebleken. Deze wet stimuleerde, van
uit een katholieke achtergrond, de bouw van 
eengezinswoningen op het platteland. In 1949 
werd hieraan de Wet Brunfaut9 toegevoegd 
die de eengezinswoning ook voor de laagste 
klasse mogelijk maakte. Deze twee wetten in 
combinatie met de auto hebben Vlaanderen, 
wat overwegend katholiek en landelijk was, 
door middel van wildgroei en lintbebouwing 
volledig geurbaniseerd. De hierbij tot stand 
gekomen bebouwing ontwikkelde zich langs 
de wegen naar analogie van de wet ingesteld 
onder Keizerin Maria-Theresia. Het gepresen
teerde ideaalbeeld van wonen in de natuur of 
op het platteland leidde tot de verkaveling van 
stukken landbouwgrond, of stukken bos. De 
vorm van de verkaveling werd bepaald door 
de vorm van het verkochte landbouwperceel 
of stuk bosgrond. De romantisering van het 
plattelandsleven zorgde voor een verdere 
verandering binnen de woningtypologie. De 
stadswoning word! verlaten voor een lande
lijke villa. In Vlaanderen vinden we tot op de 
dag van vandaag deze typologie terug in de 
woningbouw. 

In de tweede helft van de 20ste eeuw word! 
de verspreidingspolitiek extra kracht bijgezet 
met de uitbouw van aangepaste verkeersin 
frastructuur, zoals snelwegen. Echter bleek 
dat door de lintbebouwing de bestaande 
grote wegen niet konden worden omgebouwd 
tot autoweg. Daarom werd een nieuw net
werk van autowegen discordant aangelegd 
bovenop het bestaande. Vanwege de zeer 
verspreide bebouwing werd een groot aantal 
op- en afritten aangelegd, waardoor het auto
wegennet eigenlijk deel werd van het bestaan-

de netwerk en het op zijn beurt aanleiding gal 
tot een verdere groei van de verspreiding van 
de bebouwing. De functies die zich klassiek 
ontwikkelen rondom de op- en afritten van 
autowegen, zoals industrieparken en meer 
recent kantoorcomplexen, kunnen hierdoor 
vrijwel overal worden aangetroffen. Tot op de 
dag van vandaag blijft de auto in aandeel stij
gen. Zo blijkt 72% van de bevolking de auto 
le kiezen als vervoersmiddel wat in sommige 
gemeenten kan oplopen tot 99%10. Dankzij de 
komst van de auto is de mens, voor het eerst 
in de geschiedenis, veel minder gebonden 
aan zijn werkplek en de benodigde voorzie
ningen. Daardoor kan hij zijn ideale woonplek 
opzoeken. Sinds 1960 zijn de banlieues en 
het platteland de belangrijkste groeizone van 
Vlaanderen. In 1962 werd voor het eerst een 
algemene wet voor ruimtelijke ordening aan
genomen. Ze vertoonde grote overeenkom
sten met het afgewezen wetsvoorstel uit 1946. 
Echter werd deze wet al snel ontkracht door 
de opvulregel van 1978. Het decreet stelde dat 
men tussen twee wachtgevels 11 zonevreemd12 

kon bouwen. 

In 1980 is door de staatshervorming van Bel
gie de ruimtelijke ordening een bevoegdheid 
van de gewesten13 geworden. In Vlaanderen 
heerste het geloof, nu het autonoom mocht 
beslissen, dat alles vlotter zou lopen. Wallonie 
presenteerde echter als eerste zijn plan van 
ruimtelijke ordening in 1984. In Vlaanderen 
werd in datzelfde jaar het mini-decreet Ak
kermans goedgekeurd wat zowaar nog guller 
was dan de al zovaak toegepaste opvulregel. 
Het decree! hield in dat zonevreemde wonin
gen of gebouwen 100% konden worden uitge
breid. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) werd uiteindelijk pas in 1997 gepre-
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senteerd, bijna 100 jaar na onze buurlanden. 
Maar ook vandaag bestaan er mechanismen 
die de vlucht uit de stedelijke agglomeraties 
ondersteunen14

. Zo neemt de bevolking van 
de stedelijke agglomeratie 15 verder al en takelt 
het stedelijk woonmilieu al. Kantoorfuncties, 
de commerciele functies en het uitgangsleven 
nemen de plaats in van de uitwijkende bewo
ners. Deze evolutie wordt ook omschreven als 
de uitholling van de steden. De uitholling van 
de st eden is echter geen complete beschrijving 
van de moderne stedelijkheid in Vlaanderen. 
Nieuwe ontwikkelingen veroorzaken een ver
gaande versnippering. Wonen, bedrijvigheid, 
kleinhandel, uitrusting enz. waaieren uit over 
een zeer ruim gebied. Kleinhandelslinten en 
woonuitbreidingsgebieden ontstaan, het uit
rustingsniveau buiten de agglomeratie neemt 
toe, mensen verplaatsen zich overal en niet al
leen naar het centrum. De gerichtheid naar de 
stadskern of de agglomeratie verzwakt meer 
en meer. De ruimte wordt opgesplitst in een 
groot aantal fragmenten met een eigen rol, ei
gen functies, een eigen vorm en zelfs eigen 
architectuur van losstaande gebouwen: Het 
'stedelijk veld' als een nieuw type ruimtelijke 
entiteit is een feit. 

Een totaal nieuwe morfologische context is 
ontstaan. Het 'stedelijk veld' is niet overkoe
pelend voor de bestaande stad maar komt in 
de plaats van de historische hierarchie tussen 
steden en dorpen. Het fenomeen speelt zich 
niet alleen al aan de randen van de steden 
maar transformeert ook de bestaande steden 
en dorpen. De stad Antwerpen bijvoorbeeld 
word!, in plaats van centrum van het hoogste 

niveau, slechts een onderdeel van het ge
fragmenteerde geheel, een van de mogelijke 
woonmilieus met eigen kenmerken. 
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De nederzettingstructuur 

Uit het historische kader blijkt duidelijk dat 
de nederzettingstructuur van Vlaanderen in 
verschillende lases is ontwikkeld. Elke lase 
kent zijn eigen typologie die in sterke mate ge
koppeld is aan de infrastructuur, technologie, 
wetgeving, economie en maatschappij van 
die tijd. Gedurende de ontwikkeling van de 
nederzettingstructuur in Vlaanderen kunnen 
we grofweg de volgende tijdsperioden onder
scheiden: voor 1800, 1800-1945, 1945-1997, 
1997-heden. Deze tijdsperiodes benoemen 
we respectievelijk, de pre·lndustriele periode, 
de industriele revolutie, Vlaanderen als wel
vaartsstaat en Vlaanderen na het RSV. 

De pre1ndustriele periode kende de traditio
nele dichotomie tussen stad en platteland. De 
steden vormden compacte morlologische en 
lunctionele eenheden en waren concentraties 
van dynamische luncties zoals wonen, be
drijvigheid, handel, dienstverlening, bestuur, 
enz. Deze steden kenden duidelijke grenzen, 
soms aangegeven door verdedigingsstruc
turen. In Vlaanderen bestond toen al een re
latiel compact netwerk aan steden met een 
onderlinge alstand van ongeveer 25 km. In 
de meeste landen van Europa is de onder
linge alstand tussen steden significant grater. 
In het buitengebied vormden kleine aantallen 
gegroepeerde boerderijen eilandjes in een 
uitgestrekt natuurlandschap. In de huidige ne
derzettingsstructuur van Vlaanderen markeert 
het patrimonium van deze tijd het historische 

centrum van een nederzetting. Voornamelijk in 
de steden vormen ze belangrijke historische, 
culturele en toeristische locaties. Echter als 
woonomgeving in de huidige structuur vormt 
het een verwaarloosbaar onderdeel 

De industriele revolutie leidde in Vlaanderen 
de suburbanisering in. De randen van de ste
den en de nederzettingen in het buitengebied 
kenden een sterke groei onder impuls van de 
industriele en inlrastructurele vooruitgang en 
de gevoerde verspreidingspolitiek. Door de 
verspreiding van de arbeiders over het plat
tenland deed zich in Vlaanderen een vreemde 
situatie voor. De stadswoning heerste destijds 
als model voor het toenmalige wonen. Dit re
sulteerde in de introductie van een stedelijke 
typologie op het platteland, zijnde het klas
sieke tweelagige rijtjeshuis met bijbehorende 
stadstuin. Deze woningen werden gesitueerd 
zoals in de stad, namelijk aan de voorkant van 
het perceel aan de rand van de straat waar
door de voor Vlaanderen typische linten ont
stonden. De bebouwing wordt aaneengeslo
ten gebouwd waardoor de linten compact van 
aard zijn. Deze linten concentreerden zich bij 
stations, tramhalten en langs belangrijke uit
valswegen in open gebieden daartussen. In 
de directe nabijheid van stations en tramhalten 
ontstonden op hun beurt weer industrieen en 
commercie welke simpelweg in het lint werden 
opgenomen. Het lint kreeg een zelfregulerend 
karakter. Als het groeide, leidde dit tot een toe
name van commercie, die op zijn beurt weer 
een nieuwe groei inleidde. lndien een lint te 
lang werd en dus ook de loop- of lietsalstand 
tot het station, werd een nieuwe halte ge·lntro
duceerd. Hierdoor kennen de stadsranden 
en grate dorpen vandaag de dag nog steeds 
meerdere centra met een tussenafstand van 
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ongeveer 2,5 km. Ondanks het monopoly van 
de arbeiderswoning hadden de linten een zeer 
divers uiterlijk. Dit is te verklaren door het feit 
dat de arbeiders zelf hun eigen woning dien
den le bouwen en oak door het inpassen van 
commercie en industrie. 

In de huidige nederzettingsstructuur vormt 
het patrimonium uit deze tijd vaak het com
merciele centrum van een nederzetting. De 
woningen zijn in de loop der tijd omgebouwd 
tot winkels en voorzieningen. Maar er word! 
oak nag steeds gewoond in deze typologie. 
Naar schatting woont ongeveer 20% 1 van de 
bevolking in een arbeiderswoning. 

Na WO II ontwikkelde Vlaanderen zich als 
een welvaartstaat wat de 'sprawl conditie'2 en 
de introductie van de villa met zich meebracht. 
De komst van de auto en het romantiseren van 
het leven op het platteland vormden de be
langrijkste oorzaken. Het centrum van steden 
en dorpen verloren hun aantrekkingskracht 
als woongebied en de typologie van de arbei
derswoning werd vervangen door een lande
lijke woning die vrijstaand en midden op het 
perceel werd gebouwd. In de villa's werden 
vele stijlkenmerken van traditionele landelijke 
bebouwing verwerkt. De Vlaamse boerderij 
is het populairst maar we herkennen oak het 
Oostenrijkse chalet, het ltaliaanse landhuis, 
de Spaanse villa en zelfs het kasteel. Er werd 
gestreefd naar de meest landelijke vorm van 
wonen, enerzijds door de villa in het midden 
van een natuurgebied te bouwen, anderzijds 
door het zich toe-eigenen van een zo groat 
mogelijke tuin. Zo liepen de groottes van de 
bouwgronden op tot ruim boven de 10 are3 . 

In de buitengebieden kon dit nag verder oplo
pen. Hierdoor werd Vlaanderen in grate mate 
geprivatiseerd en verdween ironisch genoeg 
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elk landelijk en natuurgebied. De linten werden 
verder ingevuld en uitgebreid en eerder onbe
reikbare gebieden werden volledig gesubur
baniseerd en verlint. De 'sprawl conditie' is 
een feit. Daar de linten van de arbeiderswonin
gen nag enige structuur, eenheid en beheers
baarheid hadden, brengt de 'sprawl conditie' 
een compleet structuurloze en onbeheersbare 
situatie met zich mee. In de huidige nederzet
tingstructuur vormt het patrimonium uit deze 
tijd nag steeds het belangrijkste woongebied 
van de Vlaming. Oak vandaag de dag word! 
het landelijk wonen nag steeds als de ideale 
woonvorm beschouwd en is bijgevolg de villa 
nag steeds het meest populaire woningtype. 
Momenteel woont 50% 4 van de Vlamingen in 
een villa. 

De komst van het RSV moet een einde stel
len aan de verlinting en sprawl in Vlaanderen. 
Het RSV introduceert de woonuitbreidings
gebieden, maar die zijn weinig ambitieus. 
Woonuitbreidingsgebieden zijn de gebieden 
die door het Vlaamse Gewest geselecteerd 
zijn om verkaveld en bebouwd te warden. Er 
mogen enkel woningen gebouwd warden en 
men gaat daarbij standaard uit van de villa 
typologie. De bestaande diversiteit aan func
ties binnen het woongebied gaat hiermee ver
loren. Men stelt wel een eis aan de minimale 
dichtheid maar deze is met 15 woningen per 
hectare5 zeer tolerant. Door de grate mate van 
privatisering van het land was het onmogelijk 
de woonuitbreidingsgebieden dicht bij de be
staande kernen te plaatsen waardoor ze vaak 
in groengebieden zijn gepland. Dit ondanks 
de wens van het RSV om een perk te stellen 
aan verdere verlinting en zonevreemde be
bouwing om zo a.a. het nag bestaande groen 
te beschermen. Daarnaast blijkt uit de dage-



lijkse praktijk dat het tegengaan van de on
gewenste ontwikkeling niet gelukt is. Binnen 
de bestaande diverse nederzettingsstructuur 
vormen de woonuitbreidingsgebieden strak 
gestructureerde en monofunctionele eilanden. 
Hoewel deze typologie slechts sinds 10 jaar 
voorkomt blijkt hij nu al populair, met name bij 
de middenklasse. Cijfermatige gegevens hier
over zijn nog niet beschikbaar. 

Het woongebied van de Vlaming bestaat dus 
voornamelijk uit de linten met arbeiderswonin
gen en villa's, en de woonuitbreidingsgebie
den. De twee nederzettingstypen zullen op 
pagina 56 verder geanalyseerd warden. Het 
historische centrum als woongebied is niet re
levant voor dit onderzoek en zal als aparte en
titeit niet geanalyseerd warden. Echter in veel 
nederzettingen is het historische centrum een 
onlosmakelijk onderdeel geworden van het lint 
en als dusdanig gaan functioneren . In dit ge
val wordt het historische centrum beschouwd 
als een onlosmakelijk onderdeel van het lint en 
als dusdanig meegeanalyseerd. 
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Het lint 

Naar gelang de structuur van het lint kunnen 
er vier verschillende linttypen onderscheiden 
warden. Deze zijn in aflopende mate van ver
stedelijking: het rasterlandschap, de dorps
band, het kernlint en het solitaire lint. Het ras
terlandschap bestaat uit aan elkaar gegroeide 
linten met daartussen ingesloten open ruimte . 
Dit linttype vindt zijn oorzaak in een fijnmazig 
wegennetwerk en het ontbreken van sterke 
historische kernen. De dorpsband is een lint 
dat twee historische kernen met elkaar ver
bindt. De dorpsbanden vinden plaats langs 
historisch belangrijke verbindingswegen en 
tussen dorpen die van oudsher ongeveer 2,5 
km van elkaar liggen. Het kernlint is een vanuit 
een historische kern uitlopend lint langs een 
belangrijke uitvalsweg. Ze vormt in essentie de 
eerste lase van een dorpsband. Het soli taire 
lint tot slot is een enkel lint las van elke andere 
vorm van bebouwing. Deze linten vinden vaak 
hun oorsprong in de landbouw maar zijn ge
evolueerd tot woongebied. 

Ondanks deze structuurverschillen blijkt dat 
aan de grondslag van al deze linttypen de
zelfde wetmatigheden liggen. Het is hierbij 
belangrijk te beseffen dat de lintstructuren niet 
het resultaat zijn van een visionair plan of een 
stedenbouwkundig concept maar zich eerder 
als organisme heeft ontwikkeld. Het ontstaan 
van een andere structuur word! simpelweg ver
oorzaak door externe factoren zoals de positie 
van de historische kernen, de aanwezige infra
structuur en de nabijheid van grate steden. Elk 
organisme werkt volgens een aantal simpele 
principes en dus zo oak de lintbebouwing. 

1] Het lint ontstaat vanuit een punt met een 

meerwaarde. In de meeste gevallen zal dit 
punt een historische kern zijn , maar het kan 
oak een tramhalte, kruispunt of iets dergelijks 
zijn. In ieder geval dient het punt of de loca
tie een meerwaarde le hebben en dus een 
aanleiding te vormen om zich er te vestigen. 
Logischerwijs start het lint nabij de locatie en 
breidt het zich van daaruit, meestal in meerde
re richtingen, uit. Hoe grater de meerwaarde 
van de locatie hoe grater de geaccepteerde 
afstand ertoe, m.a.w. hoe langer het lint dat er 
op aangesloten is. 

2] Het lint bevindt zich langs een weg. Hier
mee trappen we een open deur in maar deze 
wet vormt de basis van de lintbebouwing. De 
weg is een onlosmakelijk onderdeel van het 
lint; geen weg, geen lint. Hierbij kunnen we de 
weg als levensader van het lint beschouwen. 
Hij verbindt de woonlocatie met de rest van de 
wereld en voorziet het gebied in toevoer van 
goederen of klandizie. Over het algemeen kan 
gesteld warden dat hoe belangrijker de weg 
hoe grater het lint erlangs is. De meeste en 
langste linten bevinden zich langs de histo
risch belangrijke wegen die verschillende ker
nen met elkaar verbinden. 

3] Het lint is een verzameling individuele ge
bouwen. Zoals eerder vermeld is de structuur 
van het lint niet geplant maar ontstaan. Het 
is daardoor niet meer dan een verzameling 
gebouwen die simpelweg ongeveer dezelfde 
regels aanhouden. Deze regels zijn niet inge
geven van bovenaf maar bepaald vanuit de 
logica van de personen die in het lint bouwen. 
De gebouwen in het lint gaan dus geen enkele 
relatie met elkaar aan, met uitzondering van 
het feit dat ze alien onderdeel van het lint zijn . 
Een grate variatie aan stijlen, maten, posities 
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en functies is dus inherent aan het lint. 

4] De voorzijde orienteert zich op de be
langrijkste infrastructuur. De woningen in het 
lint kennen slechts een voorzijde. Dit betekent 
dat bijvoorbeeld bij een kruispunt er een keuze 
gemaakt wordt aan welke weg de voorzijde 
gepositioneerd word!. Hierbij wordt systema
tisch de belangrijkste weg of infrastructuur 
gekozen. Omdat deze keuze gemaakt wordt 
door de bouwer zelf leidt dit soms tot discuta
bele beslissingen. 

5] Het lint vertakt niet. Stel, we hebben een 
punt van meerwaarde waaruit via een belang
rijke ontsluitingsweg een lint is ontstaan. Op 
een geven moment komt het lint aan bij een 
kruispunt tussen de belangrijke weg en een 
minder belangrijke weg. Hierbij word! ervoor 
gekozen om het traject van de belangrijke weg 
te blijven volgen en dus niet te vertakken. Pas 
als de primaire weg verzadigd is aan bebou
wing en dus zelf een punt van meerwaarde is 
gaan vormen zullen er linten ontstaan langs de 
uitvalswegen van de primaire weg. 

Tot slot dient er benadrukt te warden dat de 
bovenstaande wetmatigheden geen harde 
wetten zijn maar eerder massaal toegepaste 
logica vanuit een maatschappelijk model. Er 
bestaan dan oak oneindig veel uitzonderin
gen waarbij het gegeven kader of de wil van 
de bouwer leidde tot een andere structuur. 

De woonuitbreidingsgebieden 

Over de structuur van de woonuitbreidings
gebieden kunnen we een stuk korter zijn. 
Doordat de aanleg van infrastructuur en de 
verkaveling vanuit hoger hand wordt ingege
ven is deze eenvoudiger te begrijpen. De uit
eindelijke structuur van een woonuitbreidings
gebied kan verschillen, maar de opbouw is 
steeds hetzelfde. Er wordt een functioneel en 
efficient systeem van kleine wegen aangelegd 
dat ontsloten wordt door een weg van een 
hoger niveau. De gronden in en langs het ef
ficiente netwerk van kleine wegen warden net
jes en logisch verdeelt in kavels. Hierbij speelt 
het financiele aspect een grate rol. De kavels 
warden verkocht en dienen dus aanlokkelijk te 
zijn in grate maar hoe meer kavels men creeert 
hoe hoger de winstmarge. De bouw van de 
woning is in principe de verantwoordelijkheid 
van de koper. Wei wordt de woning aan steeds 
meer regels gebonden zoals rooilijnen, nok
hoogte en dakhellingen. Hierdoor vormen de 
meeste woonuitbreidingsgebieden een bonte 
verzameling aan woningen die een strak ge
structureerde verzameling vormen. Binnen de 
bestaande nederzettingsstructuur zijn deze 
wijken dan oak zeer makkelijk te herkennen. 
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lnfrastructuur 

Verkeersinfrastructuur 

Tussen mobiliteit en ruimtelijke organisatie 

van de samenleving bestaat een verband. De 
sprawl en verlinting van het wonen enerzijds 
en de economische activiteit anderzijds maakt 
dat mobiliteit niet alleen wenselijk maar zelfs 

noodzakelijk is geworden. De factor ruimtelijke 
nabijheid heeft aan belang ingeboet. Auto
bezit en autobeschikbaarheid zijn door een 
aantal technologische doorbraken en door 
de relatieve daling van mobiliteitskosten sterk 
toegenomen. Hogere reissnelheden, snellere 
transportmiddelen en verbeterde infrastruc
tuur warden belangrijker. De sterke toename 
van mobiliteit heeft in Vlaanderen geleid tot 
problemen i.v.m. bereikbaarheid en leefbaar

heid. 

In de pre1ndustriele periode bestond de in
frastructuur van Vlaanderen uitsluitend uit 
landwegen en rivieren. Steden en nederzet
tingen groeiden langs of op kruispunten van 
deze infrastructuur. Reeds in die tijd kende 
Vlaanderen een compact netwerk van steden 
waardoor een wegenstructuur met een grate 
dichtheid ontstond. Deze wegenstructuur 

vormde de basis voor de huidige structuur. 

Tijdens de industriele revolutie groeide het 
belang van mobiliteit voor het transport van 
goederen en personen. Er werden kanalen, 
spoorwegen, buurtspoorwegen, trams en ex-

tra wegen aangelegd. Het onbereikbaar war
den van de haven van Antwerpen in combina
tie met de verspreidingspolitiek en het reeds 

compacte netwerk van steden leidde ertoe dat 
Vlaanderen oak vandaag de dag het dichtste 
verkeersinfrastructuurnetwerk van de wereld 

heeft. 

Na de Tweede Wereldoorlog boetten de col
lectieve transportvormen aan belang in. Het 
spoorwegennetwerk bleef gehandhaafd we

gens zijn belang in goederentransport maar 
de trams konden niet concurreren met de auto 
en verdwenen uit het straatbeeld. Het wegen

netwerk werd verder uitgebreid met o.a. een 
snelwegennetwerk. Door de gevoerde politiek 
was het noodzakelijk een zeer compact net
werk uit te bouwen met vele op- en afritten. 

Het snelwegennetwerk smolt samen met het 
bestaande wegennetwerk en verloor zijn sta
tus als bovenliggende structuur. 

Door de komst van het RSV tracht men als 
nag een bovenliggende structuur aan verbin
dingswegen aan te duiden of zo mogelijk te 
creeren. Door de dichtheid van het bestaande 
netwerk, de verspreiding aan bebouwing en 
de vele private gronden blijkt deze opgave 
echter zeer complex. De auto wint nog steeds 
aan populariteit en eist het alleenrecht in per
sonenvervoer op. Door de sterke verspreiding 
van bebouwing en personen en dus de lage 
dichtheden is het voor openbare vervoersvor

men haast onmogelijk om een winstgevend 
netwerk aan te leggen. In de buitengebieden 

........ 
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bestaat er daardoor haast geen mogelijkheid 
tot openbaar vervoer. 

Voor de woonomgeving is dus voornamelijk 
de weginlrastructuur van betekenis. Kanalen 
en spoorwegen zijn nog steeds van groot be
lang m.b.t. goederenvervoer maar vervullen 
een kleine rol in het personenvervoer. Een sta
tion nabij de woonomgeving word! nog steeds 
als een kwaliteit beschouwd, maar de waarde
ring blijkt hoger dan het gebruik. 

Het wegennetwerk 

Het Vlaamse wegennetwerk lunctioneert niet 
naar behoren. Aan de basis hiervan liggen 
twee problemen. Het is het dichtste wegen
netwerk ter wereld en nagenoeg alle wegen 
zijn van hetzellde niveau, met andere woorden 
er is geen logische opbouw van kleine, grote 
en snelwegen. 

Het lijkt een contradictie dat het hebben van 
het dichtste wegennetwerk ter wereld leidt tot 
het slechtst lunctioneren ervan. Men zou kun
nen denken dat zulk een dicht wegennetwerk 
een voordeel is inzake lileproblemen. Het 
verkeer kan zich immers verspreiden over het 
netwerk en er dient zich altijd een alternatieve 
route aan. In werkelijkheid blijkt dit niet zo te 
werken. Inherent aan een dicht netwerk is het 
hoge aantal knooppunten. Elk knooppunt 
introduceert in- en uitvoegend verkeer met 
stremming tot gevolg. De vele alternatieven 
leiden tot kriskras bewegingen met veel in- en 

uitvoegwerk. 

Bovendien bevinden alle wegen zich op het
zellde niveau. Er is geen logische opbouw 
in bestemmingswegen, doorgaande wegen, 
provinciale wegen en snelwegen. Zo word!, 
met uitzondering van de snelwegen, langs 
alle wegen gewoond waardoor alle wegen per 
delinitie bestemmingswegen zijn. Het door
gaande verkeer word! nogmaals gestremd, 
ditmaal door het vele in- en uitvoegen van het 
bestemmingsverkeer. Ook kunnen belangrijke 
verbindingswegen of drukke wegen, bijvoor
beeld wegen die aansluiten op een snelweg, 
niet uitgebouwd worden door de bebouwing 
erlangs. Ondanks het gebrek aan bebouwing 
langs de snelwegen kennen zij nagenoeg de
zellde problemen. Door de vele op- en alritten 
dient er vaak in- en uitgevoegd te worden met 
de bekende problemen tot gevolg. Daarnaast 
hebben rond deze op- en alritten zich typi
sche gebieden van grootschalige commercie 
ontwikkeld, zoals een meubelboulevard. Het 
gevolg is een congestie van verkeer rand de 
op- en afritten en lange files op en naar de 
snelwegen. 

Naast het niet goed functioneren van het we
gennetwerk is er ook het probleem van de vei
ligheid. De drukte op de wegen, de vele kruis
punten en al het in- en uitvoegwerk. leiden 
tot onveilige situaties met talrijke ongelukken 
tot gevolg. Langs deze wegen word! ook ge
woond en geleefd, kinderen groeien er op en 
ouders worden er oud. Een overenthousiast 
kind, een trage ouderling of een onoplettende 
bestuurder hebben al meermaals voor een 
drama gezorgd. Wellicht ligt hierin ook een 
deel van het succes van de woonuitbreidings
gebieden. Deze gebieden worden los van de 
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bestaande structuur ontwikkeld en worden 
bereikbaar gemaakt door een of twee wegen. 
Vervolgens word! het gebied opgedeeld met 
kleine vaak doodlopende wegen. Hierdoor 
bevindt zich nooit doorgaand- of snelverkeer 
in de nabijheid van de woning. 

Vlaanderen heeft ook grote problemen om 
een veilige fietsinfrastructuur aan te leggen. 
Door de lintbebouwing langs de wegen en de 
vele private eigendommen, staat het aanleg
gen van fietspaden gelijk aan het onteigen van 
gronden, in vele gevallen een stuk voortuin. 
Het spreekt voor zich dat dit op veel weerstand 
stuit. De fietsinfrastructuur in Vlaanderen be
staat bijgevolg vaak uit een betonnen randje 
van 30 a 40 cm. De fietser voelt zich onveilig 
en verkiest daardoor de auto . Men belandt in 
een vicieuze cirkel. Het onfunctionele wegen
netwerk en de gebrekkige fietsinfrastructuur 
maken dat Vlaanderen de trieste eer heeft 
koploper te zijn in Europa qua dodelijke ver
keersslachtoffers per inwonersaantal . 

Tot slot is het wegverkeer een belangrijke 
bron van overlast. Bewoners langs drukke we
gen hebben te maken met geluids-, licht- en 
stankhinder veroorzaakt door het verkeer. De 
twee meest voorkomende redenen om een 
woonomgeving negatief te beoordelen zijn 'te 
druk verkeer' en 'veiligheid in het verkeer' . 

Voorzieningennetwerk 

Naast de traditionele transportnetwerken 
ken! Vlaanderen voorzieningennetwerken zo
als, waterleiding, elektriciteit, riolering, gas, te
lefonie en internet. In een moderne en welva
rende maatschappij als Vlaanderen kan men 
verwachten dat alle woningen aangesloten 
zijn op deze netwerken. Door de sterke ver
spreiding aan bebouwing is dit echter niet het 
geval. Het is immers zeer kostelijk om zo'n uit
gebreide netwerken aan te leggen. Bijgevolg 
zijn vele woningen lang niet op alle netwerken 
aangesloten. Zo is bijvoorbeeld het aantal wo
ningen dat op een riolering is aangesloten het 
laagst van alle landen in West-Europa . Door 
de uitgestrektheid van de netwerken worden 
vernieuwingen slechts zeer langzaam doorge
voerd. ledereen kent dan ook het voor Vlaan
deren typische bovengrondse elektriciteitnet
werk. Tot slot vergt ook het onderhouden van 
deze netwerken veel tijd en geld. 

Het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde 
voorzieningennetwerken blijkt overigens geen 
argument in het beoordelen van de woonom
geving of de keuze ervoor. 
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De open ruimte 

Hoewel de perceptie vaak anders is, bestaat 
het grootste gedeelte van Vlaanderen nog 
steeds uit onbebouwde ruimte 1 . Deze ruimte 
ondergaat de laatste jaren een krimp en een 
sterke versnippering. Deze evoluties brengen 
grole problemen met zich mee en hypotheke
ren de toekomst. 

De open ruimte ondergaat jaarlijks een krimp 
van 0,4%. Dit lijkt weinig maar betekent in re
aliteit een afname van 41 km2 per jaar. Hierbij 
dient men in ogenschouw te nemen dat de 
open ruimte is samengesteld uit alle ruimte 
waar geen gebouwen slaan, dus ook wegen, 
parken, sportvelden en dergelijke rekent men 
erbij. Aangezien een deel van de open ruimte 
inherent is aan bebouwing graeit dil deel mee 
mel de bebouwde omgeving. Het gevolg 
hiervan is dat de krimp van landbouw- en na
tuurgebieden beduidend grater dan de cijfers 
doen vermoeden. Landbouw en naluurgebie
den komen hierdoor onder grate druk te staan 
en kunnen niet meer naar behoren functione
ren2. De krimp word! in hoofdzaak veroorzaakt 
door een sterke uitbreiding van bebouwing, 
mel name door het aantal woningen. Aan de 
grondslag hieraan ligt het stijgende aantal ge
zinnen en de stijgende levensstandaard. Ook 
de komst van hel RSV brengt geen soelaas. 
De woonuitbreidingsgebieden worden voor
namelijk ontwikkeld in open ruimten. Op deze 
manier heeft men geen 'last' van onteigenings
perikelen en de bestaande infrastructuren. De 
verdere afname van de open ruimte lijkt niet 
te deren. Deze afname doet zich sterker voor 
in de gebieden rond de grate steden dan in 
de buitengebieden. Oil kan een aanwijzing zijn 
dal de gebieden random de grate steden po-

pulair zijn als woongebied. 

Meer bezwaarlijk dan de krimp van de open 
ruimle is waarschijnlijk de versnippering ervan. 
Door het ontstaan van de bebouwingslinten 
zijn voorheen aaneengeslolen open ruimlen 
doorsneden en losgekoppeld. Oil heefl met 
name grate gevolgen gehad voor de natuurge
bieden en de verschillende habilatten. Dieren 
met grate leefgebieden zijn in de verdrukking 
geraakl en verdwijnen uil hel Vlaamse land
schap. Ook de landbouwgebieden ondergin
gen deze versnippering, maar de gevolgen 
waren hier kleiner. Er kwamen alleen wat meer 
tractoren op de openbare weg. In de ergste 
gevallen vond de versnippering zo sterk plaals 
dater kleine ingesloten gebieden ontslonden. 
Deze gebieden zijn te klein als naluurgebied 
of voor inlensieve landbouw, maar te groat 
als achlerluin. Vaak kennen ze nog slechls de 
functie van kijkgroen of als wandel- en speel
gebied van de omwonenden. 

lnkrimping en versnippering leiden tol een 
devaluering van de open ruimte. De open 
ruimte kan zijn functie als belangrijke naluur
lijke drager niel meer volwaardig uiloefenen en 
ook de functie als praductiegebied koml in hel 
gedrang. Dit alles leidl echler op een gekke 
manier tot een zeer gewensle woonomgeving. 
Door de sterke versnippering van de open 
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ruimte heel! iedereen wel een stukje groen 
achier zijn tuin liggen. Dit groen werkt als pri
vacy buffer, kijkgroen en speelterrein maar he! 
belangrijkste van al, het versterkt de illusie van 
he! zo geliefde wonen op het platteland. 
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De maatschappelijke ontwikkeling 

De transformatie van de nederzettingsstruc
tuur naar het stedelijke veld is het gevolg van 
een nieuwe maatschappelijke dynamiek bin
nen Vlaanderen. Binnen deze dynamiek speelt 
de middenklasse een belangrijke rol. De drie 
voornaamste ontwikkelingen m.b.t. de woon
omgeving binnen onze maatschappij zijn: de 
stijging van het aantal gezinnen, de vlucht uit 
de stad en de thematisering van de ruimte. 

De afgelopen jaren is de groei van het aan
tal gezinnen dubbel zo groat als de groei 
van het aantal inwoners1. Traditioneel kan 
men de gezinscarriere van mensen indelen 
in opeenvolgende fasen: van jongeren die 
thuis wonen, naar alleenwonen, samenwo
nen, kinderen krijgen, kinderen opvoeden en 
tenslotte de 'lege-nest' fase2 . Binnen onze 
huidige maatschappij word! de fase v66r het 
kinderen krijgen steeds langer gerekt en een 
deel van de mensen komt niet verder dan de 
lase van samenwonen. Door het feit dat de 
mensen langer leven duurt oak de'lege-nest' 
lase langer. Hierdoor warden de gezinnen in 
onze samenleving steeds kleiner en kennen 
de categorieen Mn- en tweepersoonsgezin
nen een grate groei. Al deze gezinnen hebben 
behoefte aan een woonlocatie en twee kleine 
gezinnen nemen meer ruimte in beslag dan 
een groat gezin. Door deze kleinere gezinnen, 
veelal zonder kinderen, komt er ook steeds 
meer vraag naar compactere maar kwalitatief 
hoogstaande woonvormen zoals luxe appar
tementen. Ondanks de stijgende vraag leeft 
slechts 20% van de bevolking in een appar
tement of iets dergelijks. De eengezinswoning 
blijft ook bij kleine gezinnen en met name bij 
gezinnen met kinderen de woonplek bij uit-
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stek. In principe zou de eengezinswoning dus 
kunnen verkleind warden, maar de stijgende 
welvaart remt dit proces. Daarnaast is eigen
domverwerving in Vlaanderen altijd gestimu
leerd. Mensen zullen zich hierdoor sneller een 
woning eigen maken en gedurende hun leven 
blijven investeren in die woning, wat vaak leidt 
tot uitbreiding ervan. Dit alles brengt hogere 
eisen m.b.t. de woning en zijn omgeving mee. 
Je maakt immers een keuze en investering 
voor het leven. 

Dit brengt ans tot de tweede ontwikkeling 
van de woonomgeving, namelijk de stads
vlucht. Stadsvlucht is een fenomeen waarmee 
alle grate en middelgrote Vlaamse steden 
geconfronteerd worden3. Deze evolutie is op 
zich niet problematisch. was het niet dat ze 
een selectief karakter heeft. Het zijn in hoofd
zaak jonge gezinnen met werk en een hoge 
scholingsgraad die uitwijken naar de groenere 
gemeenten buiten de stad. De selectiviteit is 
dus tweeledig. De groep die in de stad blijft 
en komt wonen heeft gemiddeld een zwak
ker sociaal-economisch profiel. De groep die 
in de stad komt wonen bestaat vooral uit al
leenwonende en koppels zonder kinderen. De 
selectiviteit van de verhuisbewegingen word! 
enerzijds be'1nvloed door de context van de 
woningmarkt. Het woningaanbod in de steden 
speelt sterk in op de gezinsverdunning4

. De 
gezinswoningen in de binnensteden die over
blijven zijn veelal kwalitatief slechte huurwo
ningen. Het tekort aan moderne, aangepaste 
woningen voor grotere huishoudens werkt de 
uitstroom van gezinnen verder in de hand. Ge
zinnen die zich aangetrokken voelen tot het 
stedelijk woonmilieu krijgen vaak geen rede
lijke kans om in de stad een kwalitatief goede 
gezinswoning te huren of le kopen. Anderzijds 



word! in navolging van de verspreidingspoli
tiek het wonen op het platteland nog steeds 
geromantiseerd . Gezinnen met kinderen voe
len nog steeds de onbedwingbare drang om 
hun kinderen op te voeden in een landelijke 
omgeving. Oat het nog bestaan van platteland 
slechts een vals beeld van perceptie is blijkt 
niet door te dringen. Het buitengebied word! 
als veiliger en gezonder ervaren. Hoewel dit 
wel degelijk klopt, blijkt dat het platteland bui
ten proportie hoger en de stad substantieel la
ger beoordeeld word! dan in werkelijkheid het 
geval is5. Dit maakt dat de stad zich evolueert 
tot een woonomgeving voor alleenstaanden 
en mensen met een zwak economisch profiel. 
Het buitengebied evolueert tot woonomgeving 
voor gezinnen en mensen met een sterk eco
nomisch profiel. Op sociaal vlak leidt dit tot 
sociale segregatie wat kan leiden tot een over
vertegenwoordiging van economisch zwakke
ren in bepaalde buurten zodat deze buurten in 
een negatieve spiraal komen. Het economisch 
gevolg hiervan is dat de stad financiele pro
blemen kan krijgen, aangezien ze belastingen 
ontvangt van vooral economisch zwakkere 
bevolkingsgroepen. Bovendien moet ze een 
heleboel centrumstedelijke diensten onder
houden, waar veel mensen die buiten de stad 
wonen gebruik van maken, maar er financi
eel niet toe bijdragen. In de randgemeenten 
vindt een tegenovergesteld proces plaats. 
Deze gemeenten warden overspoeld door 
mensen met een hoger inkomen waardoor ze 
er financieel op vooruit gaan. De nieuwe be
woners blijven gebruikmaken van de stad als 
sociaal-cultureel centrum en verwachten niet 
van hun gemeente deze taak over te nemen. 
Vele gemeenten zijn zeer opgetogen met deze 
evolutie en snijden met plezier nog een stukje 
woonuitbreidingsgebied aan. In een paging 

deze evolutie te counteren heeft de Vlaamse 
overheid recentelijk de campagne 'thuis in de 
stad.be' gelanceerd. 

Een derde maatschappelijke ontwikkeling, 
samengaand met de vorige, is de sterke the
matisering van de ruimte. De historische stad 
is niet meer interessant als woongebied en de 
woonuitbreidingsgebieden bieden niets an
ders dan woonplekken. Maar ook hierbuiten 
vindt thematisering plaats. Zo ontstaan er plek
ken van commercie, ontspanning, cultuur en 
business. Dit leidt tot het bewust consumeren 
van locaties binnen het stedelijke veld. Maar
ten Haijer en Arnold Reijndorp6 tonen aan dat 
de middenklasse hierin de nieuwe drijvende 
kracht vormt en onderscheiden twee trends, 
de bewuste consumptie van 'culturele' ervarin
gen en het bewust vermijden van mensen die 
niet tot dezelfde sociale klasse behoren. Een 
kaartje tot bijvoorbeeld een event is meer dan 
alleen een toegangsbewijs. Het is het bewijs 
van een culturele ervaring en het is het bewijs 
onderdeel te zijn van een elite groep mensen 
die er op dat moment eenzelfde levenstijl op 
na houden. Typisch genoeg beklaagt iedereen 
zich over de toegenomen massaliteit van deze 
evenementen. Dit proces is minder logisch 
dan het lijkt. Is immers het in contact komen 
met mensen met een andere levenstijl niet juist 
per definitie een culturele ervaring? Blijkbaar 
heeft men geen behoefte aan spontane cultu
rele ervaring en wens! men enkel een ervaring 
te ondergaan indien men daar zelf voor kiest. 
Met betrekking tot het woongebied leidt dit tot 
groeperingen van gelijkgezinden en een verar
ming van de functies binnen het woongebied. 
De woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen 
lijken perfect aan te sluiten bij de wensen van 
de moderne middenklasse. Echter moet men 
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hierbij de vraag stellen of de thematisering van 
het stedelijke veld een gewenste evolutie is. 
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Figuur 9.6-5 Beweegredenen die het wonen op een bepaalde p/aats bepalen 
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Woonwensen 

De woonwensen warden bepaald door de 
gezinssamenstelling, het inkomen, de wo
ningmarkt, de economische conjunctuur en 
het overheidsbeleid. Het uitgebreid bespre
ken van al deze thema's is irrelevant voor dit 
onderzoek en wordt daarom beperkt tot het 
bespreken van de woonwensen van jonge 
gezinnen met een modaal inkomen en Mn 
of meerdere kinderen. De precieze rol van de 
economische conjunctuur is zelfs door speci
alisten nag niet goed gekend1. Met betrekking 
tot de woningmarkt en het overheidsbeleid 
kunnen we stellen dan de Vlaamse regering 
weinig tot niet tussenkomt in het huisvestings
beleid. Daarbij heeft men eigendomsverwer
ving en de bouw van nieuwe woningen door 
prive-personen aangemoedigd. Dit heeft ge
leid tot een krappe woningmarkt met slechts 
weinig sociale woningen. De woonwensen of 
de keuze voor een bepaalde woning kunnen 
we opsplitsen is twee categorieen, de woon
omgeving en de woning zelf. 

De omgeving waarin een woning zich be
vindt blijkt zeer bepalend voor de keuze van 
een woning. De belangrijkste reden om een 
woonomgeving positief te beoordelen zijn: de 
aanwezigheid van groen en natuur in de buurt, 
de rustige omgeving en de aanwezige accom
modatie. Jonge gezinnen geven steevast aan 
dat ze groen, eventueel versterkt door rust en 
stilte, belangrijk vinden. De afstand en bar
rieres tot dit groen zijn zeer belangrijke facto
ren. Het groen moet binnen korte afstand en 
op een veilige manier bereikbaar zijn . Groen 

met gebruikerswaarde wordt hierbij meer ge
apprecieerd dan kijkgroen. Zo verkiest men 
openbaar groen boven voortuinen. Uit een 
groeiend aantal studies in het domein van de 
omgevingspsychologie en de geneeskunde 
blijkt het weldoende effect van groene omge
vingen op mensen2 . Voor kinderen is de om
gang met natuur essentieel voor hun emotio
nele en geestelijke ontplooiing. Oak de wens 
naar nabijgelegen accommodatie blijkt voor
namelijk betrekking te hebben tot de kinderen. 
De aanwezigheid van scholen en jeugdactivi
teiten warden hoog ingeschaald. Een goede 
connectie met de stad wordt minder dan ver
wacht vermeld in onderzoeken maar uit de 
hoge verstedelijkingssdruk omheen de steden 
kunnen we alleiden dat deze factor wel dege
lijk een belangrijke rol speelt. 

De belangrijkste reden om een woonomge
ving negatief te beoordelen is het verkeer. Het 
verkeer brengt drukte, onveiligheid, geluid en 
stank met zich mee. Het zijn vaak deze facto
ren die de jonge gezinnen trachten te ontlopen 
door uit de steden le trekken. Echter door de 
huidige infrastructuur van Vlaanderen blijkt het 
zeer moeilijk de verkeersoverlast te ontlopen. 

Naast de woonomgeving zijn natuurlijk de 
kwaliteiten van de woning zelf belangrijk. Hier
bij blijken de aanwezigheid van een tuin, de 
grootte van de woning en het vrijstaan de be
langrijkste criteria. Deze criteria kunnen herleid 
warden tot rust en groen. De tuin garandeert 
de aanwezigheid van een bufferzone tussen 
de woning en de straat of de naastgelegen 
woningen en het veilig spelen van jonge kin
deren binnen een eigen betrekkelijk grate bui
tenruimte. Oak biedt een grate achtertuin de 
mogelijkheid tot het uitbreiden van de woning 
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Figuur 9.1-7 Meest voorkomende redenen om de /eefkwaliteit negatlef te beoordelen, 
in buitengebied 
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indien nodig. De grootte van de woning ga
randeert de rust binnen in de woning. Dit blijkt 
ook uit het feit dat de voorkeur wordt gegeven 
aan meerdere kleine ruimten dan aan een gra
te ruimte. Hierdoor kan men zich terugtrekken 
in een eigen afgesloten ruimte. Ook hier biedt 
een grote woning de mogelijkheid tot aanpas
baarheid in de toekomst, bijvoorbeeld bij de 
komst van een extra kind. Het vrijstaande mo
del garandeert ook hier weer de aanwezigheid 
van een zekere rust en groen. Door de buffer 
met de buren wordt geluidsoverlast verme
den. Daarnaast blijken Vlamingen het op prijs 
te stellen rond hun woning te kunnen wande
len. Welke ideologie hieraan de grondslag ligt 
is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk komt 
het fenomeen voort uit het idee van de woning 
als kasteel , omgeven door een park. 
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het RVS moet naar eigen zeggen de basis 
leggen voor een duurzame ruimtelijke ontwik
keling die streeft naar de met de metafoor 
'Vlaanderen, open en stedelijk' aangeduide 
visie. Om aan te tonen dat de gekozen visie 
kant noch wal raakt, volstaat het ruimschoots 
slechts de eerste drie paragrafen betreffende 
deze visie te lezen. 

"Om de visie op de ruimte/ijke ontwikke/ing van V/aan
deren op een he!dere wijze le synthetiseren, word/ een 
metafoor geformuleerd: 'Vlaanderen, open en stedelijk'. 
De metafoor is onlleend aan de bestaande ruimtelijke 
structuur, aan de maatschappelijk-economische dy
namiek van de samenleving, aan de bedreigingen die 
negatief inwerken op de ruimtelijke structuur en aan de 
uitgangshouding van duurzame (ruimtelijke) ontwikke
ling. Daarbij moet de ruimtelijke ontwikkeling sturend 
zijn ten overstaan van trends in de maatschappelijk
economische dynamiek van de samenfeving voor wat 
de ruimtelijke aspecten be/ref/ en ten overstaan van de 
bedreigingen die negatief inwerken op de ruimtelijke 
structuur. Aldus moet he/ kwalitatief verbeteren van de 
bestaande ruimtelijke structuur dee! uitmaken van he/ 
ruimtelijk beleid gebaseerd op de visie "Vlaanderen, 
open en stedelijk". 

De bestaande ruimtelijke structuur toont aan dat 
Vlaanderen niet aan he/ beeld "Vlaanderen, open en 
stedelijk" beantwoordt; tenminste niet indien 'open en 
stedelijk' a/s twee duidelijk van elkaar gescheiden ruim
ten warden opgevat. De open en de stedelijke ruimte 
zijn in Vlaanderen niet duidelijk gescheiden maar zijn 
daarentegen sterk met elkaar verweven. Bepaalde ge
bieden hebben vanuit functioneel en morfologisch 
oogpunt een sterk duaal karakter. Dal heel/ le maken 
met de structuur van Vlaanderen en met de historisch
maatschappelijke ontwikkeling. In de voorbije dertig jaar 

84 

van functies en activiteiten versterkt door de suburbani
sering van he/ wonen, maar ook van die van kleinhandel 
en industrie. De typische lintbebouwing benadrukt nog 
di! spreidingspatroon, waardoor V/aanderen a/s strek 
'bebouwd /andschap' word/ gekenmerkt. 

Tegenover deze ontwikke/ing stell he/ Ruimte/ijk 
Structuurp/an V/aanderen he/ streven naar openheid 
en stede/ijkheid, samengevat in de visie 'V/aanderen: 
open en stedelijk'. Geopteerd word/ om in die de/en 
met een stede!ijk karakter een "stede!ijk-gebiedbeleid" 
le voeren met specifieke stedelijk-gebiedsmaatrege
/en en in die de/en met een buitengebiedkarakter een 
"buitengebiedbeleid" le voeren met specifieke bui
tengebiedmaatregelen. At is de bestaande ruimtelijke 
structuur he! uitgangspunt voor de toekomstige ruim
telijke ontwikkelingen van Vlaanderen, he/ vormt geen 
reden om een aantal ruimtelijke wantoestanden van he/ 
verleden le bestendigen. Ins/rumen/en en maatregelen 
zijn noodzakelijk om de zo ontstane ruimtelijke structuur 
waar mogelijk kwalitatief le verbeteren." 1 

Het concept 'Vlaanderen, open en stedelijk' 
komt duidelijk te laat voor Vlaanderen daar 
het hierboven gemaakte onderscheid tus
sen urbane en rurale ruimte in grate delen 
van Vlaanderen niet meer tot de werkelijkheid 
behoort. De strikte scheiding tussen stad en 
platteland is vervangen door een gelijktijdige 
aanwezigheid van beide, wat ironisch ge
noeg eveneens aangetoond word! in het RSV. 
'Vlaanderen, open en stedelijk' lijkt niet meer 
dan een wensdroom van zijn bedenkers om 
grate delen van Vlaanderen te verwijderen en 
de voormalige stads- en dorpskernen weer op 
te bouwen. Het terugkeren naar de twee ba
siscategorieen betekent in concreto immers 
het slopen van het bestaande patrimonium in 
de voormalige open ruimte. "Vlaanderen, open en 
stedelijk' komt hier te laat, na de lei/en, tenzij tabula rasa 



tot de moge/ijkheden gaat behoren''2. In de volgende 
250 pagina's word! onder andere het Neder
landse concept van de gebundelde decon
centratie tot een van de speerpunten verhe
ven. In het hoofdstuk 'Buitengebieden' vinden 
we dan weer een duidelijke link naar de Ne
derlandse VINEX-gedachte. In het RSV word! 
er echter slechts gestreefd naar een dichtheid 
van 15 woningen per hectare en er wordt nog 
aan toegevoegd dat deze dichtheden dienen 
te warden opgevat als richtcijfer en dus niet 
bindend zijn, en dit terwijl in een VINEX-wijk in 
Nederland al snel dichtheden van 50 wonin
gen per hectare warden bereikt. Het RSV gaat 
met zijn concept 'Vlaanderen, open en stede
lijk' volledig voorbij aan de Vlaamse werkelijk
heid en is in essentie niets meer is dan een 
slap aftreksel van de Vierde Nola Ruimtelijke 
Ordening van Nederland. 
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Conclusies 

Uit de voorgaande analyses kunnen we een 
viertal duidelijke conclusies trekken. We for
muleren ze puntsgewijs als volgt: 'Vlaanderen, 
het stedelijke veld'; 'De weg, het structure
rende element '; 'Eigendomverwerving, de lan
delijke fragmentatie' en 'De middenklasse, de 
nieuwe drijvende kracht'. 
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Vlaanderen, het stedelijke veld 

De traditionele dichotomie van stad en plat
teland is een verouderd concept wat niet meer 
correct de huidige situatie weergeeft. Bij deze 
traditionele dichotomie stelt men automatisch 
de stad centraal. De stad word! hierbij gezien 
als het ultieme publieke domein, de woonplek 
van de moderne mens. De realiteit is echter 
dat de stad al lang niet meer zo centraal staat 
in de moderne samenleving. We kunnen de 
historische stad enkel nog zien als een slerk 
verdicht punt binnen een sledelijk veld. Binnen 
dit veld heeft het begrip "cenlralileil" plaals 
gemaakt voor het begrip "bereikbaarheid". De 
woonlocatie is losgekoppeld van de werkplek 
die op zijn beurl onlkoppeld is van vrijelijds
besleding, commercie, enz ... Binnen hel sle
delijke veld heefl de hedendaagse mens de 
mogelijkheid gekregen om zijn persoonlijke 
leefwereld samen te slellen uil verschillende 
localies die met elkaar verbonden zijn met 
een sterk infrastruclureel nelwerk. Dil heeft 
logischerwijs tot gevolg dal er nieuwe "con
centraties" onlslaan rondom goed bereikbare 
localies. Deze nieuwe concentralies onlrekken 
wonen, werken, culturele voorzieningen enz ... 
uit de historische stad, die hierdoor aan dy
namiek inboet. Het is de taak van stedebouw
kundigen en architecten om hel sledelijk veld 
als nieuwe ruimtelijke vorm le onderkennen en 
hiermee een nieuwe toekomst uit te stippelen. 
Het sledelijke veld kent specifieke problemen 
maar biedt ons ook nieuwe kansen en moge
lijkheden. Zo biedt hel sledelijke veld zeer le
gitieme aangrijpingspunlen om ook builen de 
historische stad over verdichling, sledelijkheid 
en publiek domein le spreken. 



De weg, het structurerende element 

Het wegennetwerk van Vlaanderen ontbeert 
zelf elke vorm van structuur maar structureert 
als geen ander de Vlaamse werkelijkheid. Het 
ongestructureerde, structureert! In Vlaande
ren zijn alle wegen bestemmingweg en verbin
dingsweg. Onbereikbare ruimte is onbruikbare 
ruimte, vormde het motto Dus, wegen aanleg
gen was de boodschap en dat leidde tot het 
dichtste wegennetwerk ter wereld. De bebou
wing wordt langs dit wegennetwerk gedra
peerd om enkel onderbroken te warden door 
een occasionele rivier, spoorlijn of iets anders. 
Deze oneindig lange bakstenen geluidswal 
vormt het woongebied bij uitstek, maar her
bergt ook verschillende andere functies. Het 
mag allemaal als het maar langs de weg ligt. 
Het uitsmeren aan bebouwing vormt de es
sentie van het lint, waardoor compacte woon
gebieden ontbreken. De open ruimte wordt 
simpelweg gevormd door de ruimte die niet 
langs de weg ligt en dus niet bereikbaar is. De 
overgebleven open ruimte is zo sterk versnip
perd en doorsneden dat zij in grote mate on
bruikbaar is geworden, zoals het moto reeds 
aangaf. Het ongestructureerde wegennetwerk 
en bijbehorende nederzettingstructuur cree
ren een haast onwerkbare situatie maar bie
den ook kansen door de vele verborgen open 
ruimten le gaan benutten. 

Eigendomverwerving, de landelijke knoop 

De vele geprivatiseerde grondgebieden heb
ben een verlammend effect op elke vorm van 
ruimtelijke ordening. Het implementeren van 
nieuwe grootschalige structuren stuit steeds 
weer op onteigeningsproblemen. De politiek 
heeft zich te lang gedistantieerd van de ruim
telijke ontwikkelingen in Vlaanderen en krijgt 
er nu nog zeer moeilijk grip op. De Vlaming 
heeft zich een liberaal karakter aangemeten 
en heeft zelf zijn eigen woonomgeving op
gekocht en vormgegeven. Door maatschap
pelijke veranderingen is er vraag naar nieuwe 
woonomgevingen maar door de privatisering 
is er geen ruimte voor. Als er zich een dreigend 
verlies van het zo begeerde stukje grond aan
dient, wordt de regering uitgebreid bestookt 
en verwenst. Er is echter een nieuwe genera
tie op komst die de inspanning van de rege
ring apprecieert. Jonge gezinnen willen hun 
eigen plekje creeren, maar vinden binnen de 
bestaande structuur moeilijk een geschikte 
locatie. De woonuitbreidingsgebieden bieden 
voorlopig soelaas maar vormen een achteruit
gang voor de ruimtelijke structuur van Vlaan
deren. Geruggensteund door de jonge gezin
nen, liggen er mogelijkheden voor de Vlaamse 
regeing om het roer terug over te nemen. Hier
bij is het noodzakelijk dat zij een daadkrachtig 
standpunt inneemt en ernaar handelt. 
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Op basis van de analyses en de bijhorende conclusies weer

houden we de volgende strategische ingrepen: bevriezen en ver

dichten; structureren en functiemenging. 

Maar/en Tielemans 
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Strategisch bevriezen en verdichten 

Om Vlaanderen leefbaar te houden is het 
noodzakelijk de huidige processen van ver
linting en woonuitbreidingsgebieden te be
vriezen. De nog bestaande open structuren 
dienen beschermd te worden en mogen niet 
verder worden aangetast. De vraag naar nieu
we woonruimte moet ingevuld worden door 
een strategische verdichting binnen in de be
staande structuur. Door de organische groei 
van de huidige structuur zijn er voldoende res
truimten ontstaan die ingezet kunnen worden 
voor deze verdichting. Dit kan overal binnen 
het stedelijke veld plaatsvinden en dus niet 
uitsluitend in de stad. Onteigening moet bin
nen dit proces bespreekbaar zijn maar mag 
niet ingezet worden tot het creeren van een 
tabula rasa. 
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Structurerende elementen 
implementeren 

Momenteel zit er weinig structuur in de hui
dige ruimtelijkheid van Vlaanderen. Daarom 
dient men tijdens het strategisch verdichten 
van een locatie eveneens die locatie te struc
tureren. Deze structuur moet een werkzaam 
systeem vormen voor die locatie en zijn po
sitie binnen Vlaanderen. Op grate schaal is 
hiervoor een duidelijk plan nodig. Dit is een 
taak voor stedebouwkundigen en de Vlaamse 
Regering. Op kleine schaal kan dit simpelweg 
binnen de betreffende gemeente warden af
gestemd. Door het implementeren van struc
turerende elementen kan men de kwaliteit van 
de ruimtelijkheid tot een hoger niveau tillen. Dit 
structureren kan bijvoorbeeld door het loskop
pelen van infrastructuur en bebouwing. 
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Ambivalentie als een kwalitelt 

De thematisering van de ruimte leidt tot een 
verarming van diezelfde ruimte. De bebouwde 
omgeving moet een ambivalent gebied blij
ven. Hierbij mag men natuurlijk niet blind zijn 
voor de wensen en noden van de bewoners of 
gebruikers. Overlast genererende functies ho
ren niet thuis in een woonomgeving, maar het 
toelaten van uitsluitend woningen is wel zeer 
drastisch. Uit de contradicterende trends van 
de middenklasse blijkt dat er behoefte is aan 
culturele prikkels, maar dat deze niet gepaard 
mogen gaan met overlast. Uit de woonwensen 
blijkt bijvoorbeeld dat de nabijheid van voor
zieningen als positief wordt ervaren. Een sub
tiele menging tussen wonen en ondersteunen
de functies kan een ambivalente en gewenste 
woonomgeving opleveren. 
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"De term 'verdichting' ligt goed in de mond. Hype, ontwerpers

dweepzucht of winstmaximalisatie kunnen geen drijfveren voor 

verdichting zijn. Zorgvuldige dosering is nodig. Niel alle plekken 

komen in aanmerking voor verdichting. Verder moet de aandacht 

gaan naar de straat, het plein, het park." 

Ci/aal Krisliaan Borre/ 
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Analyse van Zandhoven 

Voor de ontwerpopdracht is de gemeente 
Zandhoven geselecteerd. Zandhoven is een 
typisch Vlaamse gemeente die momenteel 
veel nieuwe bewoners aantrekt. De aantrek
kingskracht van deze gemeente kent drie 
oorzaken: de goede infrastructuur, de groene 
omgeving en de vele voorzieningen. 

Zandhoven ligt ingeklemd tussen de snel
wegen E34 en E313. De nabijheid van deze 
autosnelwegen zorgt ervoor dat Zandhoven 
een aantrekkelijke woongemeente is met een 
goede verbinding naar de omliggende steden 
Antwerpen, Turnhout, Lier, Herentals en Geel. 
Het dorpscentrum van Zandhoven word! via 
de N14 en de Oelegembaan direct aangeslo
ten op deze snelwegen. De N14 is omheen het 
centrum gelegd met als doel deze te ontlasten 
van het vele verkeer. Hierdoor is er in Zand
hoven een relatief duidelijke wegenstructuur 
aanwezig. Uitzonderlijk voor Vlaanderen word! 
hier het doorgaande verkeer en het bestem
mingsverkeer gescheiden. 

Zandhoven is een nag relatief groene ge
meente en profileert zich als dusdanig. Veel 
natuur in de omgeving is behouden dankzij 
twee beekvalleien en de vele samenhangen
de kasteeldomeinen in de buurt. Zandhoven 
voert nu een actief beleid in de versterking van 
bas en natuurgebieden die overgebleven zijn. 
Dankzij deze nag aanwezige natuur trek! de 
gemeente veel fiets- en wandeltoerisme wat ze 
ondersteunt door een breed gamma aan rou
tes. Echter kan Zandhoven niet zijn volledige 
potentie exploiteren doordat het grootste deel 
natuur in prive bezit is en daardoor ontoegan
kelijk is voor het publiek. Daarnaast warden 
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de groene zones doorsneden en versnippert 
door de aanwezige infrastructuur. 

Het centrum van Zandhoven heeft een con
centratie van zowel lokale als regionale voor
zieningen en vervult hiermee een belangrijke 
centrumrol binnen de regio. Dit laatste word! 
versterkt door ontwikkeling van functies langs 
de N14. Daarnaast bezit Zandhoven een aan
tal historisch belangrijke en aantrekkelijke ge
bouwen die het centrum een landelijk karakter 
en een toeristische impuls geven. 

Dit alles maakt dater in Zandhoven een grate 
druk heerst op de woningmarkt, voornamelijk 
door jonge gezinnen met kinderen. Zandho
ven tracht deze druk op te vangen door ener
zijds de eigen woonuitbreidingsgebieden aan 
te snijden, maar voert anderzijds oak een be
wuste doorschuifpolitiek. Bij deze doorschuif
politiek warden de woonuitbreidingsgebieden 
van nabij gelegen dorpen gepromoot om zo 
de druk op de eigen mark! te ontlasten. Zand
hoven hoop hiermee zijn eigen groene karak
ter te waarborgen. Dit soort praktijken zijn een 
duidelijk voorbeeld van de onkunde van de 
Vlaamse politiek om met de huidige proble
matiek om te gaan. 

Zandhoven biedt als woongebied veel kwa
liteiten en heeft veel potentie maar de huidige 
strategie benut deze mogelijkheden niet en dat 
leidt tot een daling van de kwaliteiten. Daarom 
vormt Zandhoven een ideale gemeente om de 
nieuwe strategie in toe te passen. Door middel 
van een korte analyse van de huidige situatie 
en daarbij behorende kansen en knelpunten, 
zal de algemene strategie warden geconcre
tiseerd voor Zandhoven. Deze analyse word! 
ingeleid door een fotocollage en beeindigend 



door een synthese van de bevonden kansen 
en de knelpunten. 
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.. Hoogstedelijk gebied 

• • • • , Sterk verstedelijkt gebied 

- Sterke vertedelijkingsdruk 

01 Antwerpen 

02 Hoogstraten 

03 Turnhout 

04 Lier 

05 Herentals 

06 Geel 

07 Mot 

08 Sint-NiKlaas 

09 Boom 

10 Kapellen-op-den-bod 

11 Mechelen 

12 Heist-op-den-Berg 

13 Aarschot 
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Drie historische pleinen, centrum zandhoven 
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Synthese 

Verdichting 

Kan sen 
Binnen de reeds bestaande nederzettings

structuur van Zandhoven kunnen we verschil
lende open ruimten ontdekken. Daarnaast 
zijn momenteel een aantal ruimten ingevuld 
met zonevreemde functies. Door het eventu
eel verwijderen van onwenselijke functies kan 
men extra ruimte scheppen. Tot slot zijn een 
aantal ruimtes niet logisch en onefficient inge
vuld. Een herstructurering van deze gebieden 
leidt tot nieuwe ruimte. 

Knelpunten 
De verborgen open ruimte in het centrum is 

niet of nauwelijks bereikbaar of is reeds inge
vuld met een zonevreemde functie. Het bereik
baar maken van deze ruimten of het verwijde
ren van de zonevreemde functie betekent dat 
er onteigening moet plaats vinden. 
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Structureren 

Kan sen 
Het commerciele centrum biedt mogelijkhe

den als structurerend element. Wei dient het 
hiervoor verder ontwikkeld te warden en moe
ten de knelpunten met het historische centrum 
opgelost warden. 

Verder bezit Zandhoven een reeds goed 
functionerende verkeersinfrastructuur die als 
basis kan dienen. 

Knelpunten 
De huidige nederzettingsstructuur van Zand

hoven biedt weinig aanknopingspunten voor 
het structureren ervan. De bebouwing is sterk 
verspreid en vaak onlogisch opgebouwd. Het 
lijkt haast onmogelijk een nieuwe structuur te 
implementeren, dus zal er moeten warden uit
gegaan van de reeds bestaande structuur. 



Ambivalente woonomgeving 

Kan sen 
Alie potentiele woonomgevingen bevinden 

zich in de directe nabijheid van het centrum . Dit 
biedt kansen in het verweven van zowel cen 
trum- als woonfuncties. Een bijzondere kans 
biedt zich aan bij het samenvallen van het his
torische en het commerciele centrumgebied. 
Deze zone heeft de potentie uit te groeien 
tot een gezichtsbepalend gebied. Door het 
goede voorzieningenniveau beidt Zandhoven 
ook kansen voor het aantrekken van andere 
sociale klassen dan de jonge, hoogopgeleide 
gezinnen. 

Knelpunten 
Grote delen van Zandhoven zijn momenteel 

volledig losgekoppeld van het centrum en lig 
gen op enige afstand hier vandaan. Het is on
mogelijk deze gebieden alsnog aan het cen 
trum te binden . Daarnaast heeft in Zandhoven 
reeds een sterke sociale segregatie plaats 
gevonden waardoor er slechts een beperkte 
variatie aan sociale klassen voorkomt.Structu 
reren 
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Strategie 

De concrete strategie voor dit woningbouw
project is opgebouwd uit 3 strategieen op 
verschillende schaalniveaus. De strategieen 
vallen alle binnen de gepresenteerde strategie 
voor Vlaanderen. Deze strategieen behan
delen respectievelijk Zandhoven, de nieuwe 
woonomgeving en de woning. 

Zandhoven 

De strategie van Zandhoven bestaat uit een 
scheiding van de verkeersinfrastructuur, een 
versterking van het centrum en het koppelen 
van woongebieden aan dit centrum. 

Door middel van de N14 is het mogelijk het 
doorgaande verkeer van het bestemmingsver
keer te scheiden. Deze scheiding is belang
rijk voor een goede doorstroom van verkeer 
omheen het centrum. Om het goed functi
oneren van de N14 te waarborgen dient de 
bebouwing er omheen bevroren te worden. 
Dit betekent dat er niet meer langs deze weg 
gebouwd mag worden en indien mogelijk de 
reeds bestaande bebouwing moet worden 
verminderd. Daarnaast is de scheiding van 
verkeer belangrijke voor de rust en veiligheid 
van het centrum. Al het bestemmingverkeer 
dient via de hoofdweg Zandhoven te worden 
binnen geleid. Deze hoofdweg word! de toe
gangsader van Zandhoven en zal alle woon
gebieden ontsluiten. 

Langs deze hoofdweg dient een sterk cen
trum te worden uitgebouwd. Momenteel is er 
al veel commercie aanwezig maar deze ver
toondt nog te weinig samenhang en vormt 
geen continu geheel. Een continu geheel van 

voorzieningen en commercie zal ten goede 
komen aan de uitstraling en aantrekkelijk
heid van Zandhoven. Daarnaast zullen deze 
voorzieningen en commercie de hoofdstraat 
inpakken en daarmee het verkeer afschermen 
van de woongebieden. 

De nieuwe woongebieden worden in de 
directe nabijheid van de hoofdstraat ontwik
kelend maar niet aan de hoofdstraat zelf. Op 
deze wijze ontstaat er een win-win situatie voor 
de bewoners en de commercie. De commer
cie concentreert zich lang de drukste route, is 
het makkelijkst bereikbaar en profiteer! van de 
hoge dichtheden aan bewoners in de buurt. 
De bewoners op hun beurt profiteren van de 
nabijheid van de voorzieningen en commer
cie en worden door diezelfde functies afge
schermd van verkeer en drukte. 

Als nieuwe woonomgeving is hier gekozen 
voor de zone tussen de kerk en het gemeente
huis of met andere woorden het gebied waarin 
het historische centrum en het commerciele 
centrum samenkomen. 
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Het lint vervolledigen 

De ingang van het gemeentehuis en de kerk vrijmaken 

_,, 
I 

Bouwwerken die gesloopt dienen te warden om punt 1 en 
2 mogelijk te maken 

Monumenten die beschermd dienen te warden 
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Parkeerplaatsen die vervangen moeten warden 
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Parkeerkleder toevoegen 

Toegangen tot het plein markeren 



De nieuwe woonomgeving 

De strategie van de nieuwe woonomgeving 
bestaat uit het vervolledigen van het lint en het 
implementeren van een plein. 

Het vervolledigen van het lint is noodzake
lijk voor het verder uitbouwen van de cen
trumfuncties maar ook voor het verduidelij
ken van de structuur en het afschermen van 
de woonomgeving. Deze strategie wordt in 
principe opgelegd vanuit het bovenliggende 
schaalniveau. Voor het afschermen van het 
plein naar de hoofdstraat zal de logica van 
het lint toegepast worden. Hierdoor krijgt het 
geheel aansluiting met de huidige nederzet
tingsstructuur. 

Het plein zorgt ervoor dat de kerk en het 
gemeentehuis meer betekenis krijgen binnen 
Zandhoven en maakt ze onderdeel van een 
nieuwe structuur. Doordat dit plein tevens de 
woonomgeving vormt, ontstaat er een am
bivalentie tussen de publieke functies en de 
woonfunctie van het plein. Daarnaast zal het 
plein naast eengezinswoningen ook appar
tementen en ouderenwoningen herbergen, 
waardoor het plein door een gemengd publiek 
gebruikt wordt doorheen de hele dag. In dit 
project zullen enkel de eengezinswoningen 
verder uitgewerkt worden. 
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Het plein word! opgespannen tussen de kerk en het 
gemeentehuis 

.. · .. ... .•· 
· ..... ·· 

De kerk is bepalend voor de orientatie van het grid 
waarop het plein is ontworpen 

De schaal van het grid is gerelateerd aan de parkeerkel
der onder het plein 
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Een lichtstrook vormt een koppeling tussen de parkeer
ruimte en het plein. Hij accentueert de kerktoren en vormt 
een belangrijk orientatie object in de parkeerkelder. De 

voetgangersuitgang is gerelateerd aan deze lichtstrook 

. ~ 
- ~ . --' 
~· · 

Groenvoorzieningen verzachten de pleinwand, omkade
ren de kerk en bieden een zitplaats 

· ....... · 

De bomen corresponderen met de groenvoorzieningen 
en vormen een scherm tussen 

tegenoverliggende woningen 
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Bestaande situatie (grijs: panden die gesloopt warden) 
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Nieuwe situatie (grijs: panden die toegevoegd zijn) 
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He! souterrain vormt en begeleidt het plein in zijn hori

zontaliteit 

He! souterrain vormt het basement voor een verticale 
omkadering van het plein 

De opstaande rand fungeert als zitmeubel en valbevei
liging 

J 
Verspringende gevelvlakken 

De verlaagde straat als privacy buffer in de vorm van een Varierende hoogte 
semi-openbare zone 

c 4 a 

Begroe"ing op het talud en in de plantenbakken zorgt voor Gevelcompositie gerelateerd aan de arbeiderswoning en 
een groene omkadering de villa 
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De woning 

De woning dient zich te richten op jonge 
gezinnen met kinderen, maar moet ook een 
hoge dichtheid halen. Om dit te verwezenlij
ken is ervoor gekozen om de traditionele tuin 
random de woning te verwijderen. De private 
buitenruimte word! teruggebracht in de vorm 
van een daktuin. De privacybuffer word! ge
genereerd door een verlaagde entreezone en 
een verhoogde plint. Deze plint verzorgt even
eens de aansluiting met het plein. De gevel van 
de woningen refereert aan het lint en de twee 
basis typologieen in dit lint. Hierdoor krijgt de 
woning op een eigentijdse wijze een Vlaamse 
uitstraling. Intern garanderen twee verticale 
elementen de structuur en het functioneren 
van de woning. De rest is vrij indeelbaar door 
de bewoners. 

137 



De opbouw varieert t.o.v het soutterain maar de verticale Het verticale transport is door en omheen de vide ge-
elementen niet drapeerd en vormt een doorlopende route m.u.v. de trap 

De opbouw word! doorsneden door de service-koker 
(rood) en de vide (blauw) 

De service-koker waarborgt alle natte ruimten en leidin
gen, waar niet gewenst is de koker 

weggesneden 
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naar de zitkuil. Deze vormt een rustpunt in de woning 

De overspanningsrichting van de vloer velden 

Op deze vloervelden kunnen de bewoners naar eigen 
inzicht een indellng maken 



lmpressies ontwerp 
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