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VERDICHTEN KAN NIET ZONDER DRAAGVLAK 

 

De politicus   = het initiatief 
De bewoners = het concept, hoe willen we samen wonen? 

De promotor  = de financiering en uitvoering 
 

 

1.. WAAROM VERDICHTEN ZONDER INSPRAAK ONGEWENST IS 

2.. PROBLEEMSTELING, HET NIMBY-SYNDROOM 

3.. PARTICIPATIE EN DE WET OP DE STEDENBOUW 

4.. VERDICHTEN VAN ONDER UIT 

5.. INSPRAAK MET INZICHT LEIDT TOT UITSPRAAK MET UITZICHT 

6.. DE VOLKSJURY 

7.. POLITIEK EN INSPRAAK 

 

ACTUA 

1.. DE BOUWMEESTERSCAN 

2.. VERDICHTING, EEN FATA MORGANA 

3.. ONTWIKKELINGSRECHTEN VOOR DE ONTWIKKELAARS OF PLANBATEN VOOR DE 

GEMEENTEN ? 
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VERDICHTEN KAN NIET ZONDER DRAAGVLAK 
 
INHOUD 
 
I.. INLEIDING 

Waarom verdichting zonder inspraak ongewenst is. 
 
II.. PROBLEEMSTELLING 
 
1. Het ‘nimby-syndroom’. 
2. Mee beslissen ten gronde of voor de show? 
3. Een paar bouwlagen erbij zonder grondig overleg 

met de bewoners. 
 
III.. PARTICIPATIE EN DE WET OP DE 
STEDENBOUW  
 
1. Structuurplanning werd onvoldoende onderbouwd van onder uit. 

2. De Gecoro. 

3. De nieuwe codex, een gemiste kans - het tijdperk na de structuurplanning: het ruimtelijk 
beleidsplan. 

 
IV.. VERDICHTEN VAN ONDER UIT 
 
1. Uitgangspunten. 

2. De afsprakennota. 
3. De plaatselijke stuurgroepen. 
4. De participatiestructuur. 
 
V.. INSPRAAK MET INZICHT LEIDT TOT UITSPRAAK MET UITZICHT 
 
1. De taakstelling: hoe de bevolkingsgroei opvangen zonder nieuwe gronden aan te snijden? 

2. Oproep aan de bevolking om actief mee te werken. 
3. De organisatie van de inspraak met afsprakennota. 
4. De ideeën van de bewoners formuleren met concrete voorstellen van projecten. 
5. De planner werkt dit uit, bespreking van de voorstellen van de planner. 

6. Communicatie met de ganse bevolking: het syntheseplan wordt gevisualiseerd met een 
maquette en 3D-tekeningen.  

7. Informatieblad met informatie.  

8. Na akkoord over het bouwprogramma  vraagt men via een open wedstrijd om deze ideeën. 
vorm te geven.  

9. Tentoonstelling der voorstellen en volksjury. 
 

VI.. DE VOLKSJURY 
 

1. Waarom een volksjury? 
2. Een democratische realisatiestrategie. 
3. Architectuurwedstrijden in goede banen leiden. 
 
VII.. POLITIEK EN INSPRAAAK 
 
 

ACTUA  

 
1. De bouwmeesterscan. 
2. Verdichting, een fata morgana. 
3. Ontwikkelingsrechten voor de ontwikkelaars of planbaten voor de gemeenten? 
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I.. INLEIDING 

 
Waarom verdichting zonder inspraak ongewenst is. 
 
Dichter bij mekaar gaan wonen is in de toekomst onvermijdelijk, maar dat is ook iets waar de 

mensen zelf bewust zouden moeten voor kiezen. De mensen op een hoop duwen zal niet lukken.  
 
Verdichting heeft verstrekkende gevolgen voor de bewoners van dorpen en steden. Het woon-en 
leefmilieu verandert immers drastisch. 
De perceptie inzake verdichting bij de gemiddelde bewoner is negatief: de woonkwaliteit neemt af, 
de verkeersdrukte en de files nemen toe en de groenvoorziening  neemt af. 

 
Sommige burgemeesters  willen meer inwoners in hun gemeente omdat dit goed is voor de 
gemeentelijke financiën. 
Promotors houden van grote en winstgevende projecten en doen er alles aan om de gemeenten en 
steden gunstig te stemmen. 
 
Maar willen de bewoners dat wel? Willen de bewoners bijvoorbeeld dat hun dorp overspoeld wordt 

met appartementen voor de inwijkelingen uit de grote steden? 
 
Politici staan voor een dilemma 
 
Moeten ze de flatgebouwen van de promotoren aanmoedigen tegen de wil van de bewoners? 
Moeten ze doorgaan met verkavelingen tegen de wil van de hogere overheid? 
Beide opties zijn irrelevant aan het worden. 

De derde weg: verdichten samen met de bewoners is de enige overblijvende en valabele optie. 
 
Hoeveel willen we te verdichten? 
 
Immigratie is een politieke keuze die zeker aan de bewoners moet voorgelegd worden: wil men 
zorgen voor de natuurlijke aangroei of staat men open voor massale inwijking uit de naburige 

steden? 
 
Op welke wijze willen we verdichten? 
 
Niet alleen de vraag hoeveel woningen moeten er bij komen tegen 2050, ook de vraag op welke 

wijze we deze nieuwe woningen moeten voorzien, dient gesteld te worden.  
Moet dat hoogbouw zijn of laagbouw?  

Moet dat een architectuur zijn die rekening houdt met het plaatselijk woonkarakter of mag het 
contrasterende architectuur zijn? 
Op welke plaats moeten we de woningen voorzien en met welke woondichtheid? 
Wat met de woonvoorzieningen zoals de speelpleinen, de winkels, de groenvoorzieningen? 
 
Hoe de verkeersdruk opvangen? 
 

Een grotere concentratie van woningen trekt ook meer rijdende en stilstaande auto’s aan. 
De mensen stellen zich vragen over de verkeersdruk in geval men een hogere woondichtheid wil 
realiseren in de kernen. 
 
Het eenzijdig verdichten van bovenuit leidt in de praktijk dikwijls tot tal van protesten en 
bezwaarschriften. 

 
Al bij al is het duidelijk dat  zo maar van bovenuit beslissen hoeveel en hoe men wil verdichten 

zonder en uitgebreide consultatie van de bewoners, nefaste gevolgen heeft. 
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II.. PROBLEEMSTELLING 

 

1.. HET ‘NIMBY’- SYNDROOM 
 
NIMBY (Not in my back yard, niet in mijn achtertuin), is een begrip uit de ruimtelijke ordening om 
aan te duiden dat veel mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder 
van willen ondervinden. Zo willen veel mensen in een auto rijden, maar wil bijna niemand dat in 
zijn directe omgeving een nieuwe verkeersweg wordt aangelegd vanwege de geluidsoverlast of 
aantasting van het landschap. 

‘Nimby’ heeft een egoïstisch imago. 
 

In verband met verdichting is het inderdaad zo dat men niet graag heeft dat er in de open ruimte 

in de onmiddellijke omgeving van de eigen woning wordt gebouwd, men verlangt naar rust en 
groen. Men vreest dat verdichting die rust en groenvoorzieningen zullen aantasten. 

 
Volgens onze bouwmeester moeten we het NIMBY syndroom vervangen door het PIMBY syndroom: 

’Please in my backyard’. 
 

Nochtans mag men niet alle verzet tegen verdichting en/of nieuwe bouwprojecten als 
Nimby bestempelen! 
Heel dikwijls is er een terechte vrees van de bewoners om hun bestaande woonkwaliteiten te 
verliezen, men komt dan op voor de leefbaarheid en het karakter van zijn woonbuurt.  

 
2..MEE BESLISSEN TEN GRONDE OF VOOR DE SHOW? 
 
Grote projecten 
Het blijkt in de praktijk dat de gemeenten het initiatief veel 
te veel over laten aan de bouwheren en promotors. 
Als de bouwheer zelf een masterplan opstelt dan is dat 

voor de gemeente gemakkelijk en goedkoop: ze hoeven 
niets te doen en het kost hun niets.  
In ruil daarvoor verwacht de gemeente wel een zekere 
inschikkelijkheid want de bouwheren maken uiteraard 
plannen die hen het beste past: met de hoogste 
rentabiliteit. 

De gemeente haakt daar gewoonlijk op in met wat 

detailaanpassingen via de ‘Gecoro’ en ander overleg  
We zien in vele gemeenten hetzelfde patroon (bvb. ook in 
de Slachthuissite te Antwerpen). 
Soms worden ook tegenprestaties verwacht om hoger te 
mogen bouwen en vraagt men om een parkje aan te 
leggen, enz… 

 
Nadelen van deze  top –down benadering 
o Een aanlegplan of masterplan-op-maat-van-de-

bouwheer wordt niet altijd gedragen door de bewoners en is dikwijls zelfs strijdig met het 
algemeen belang.  

o De bewoners worden voor voldongen feiten geplaatst en het argument van het ‘rendement’  
komt steeds terug. 

o Uiteindelijk kan men wel wat aanpassen, maar de essentie van het project kan niet ten gronde 
besproken worden. 

 

De bottom-up benadering met inspraak van onder uit heeft deze nadelen niet 

Met een bottom up benadering maakt de gemeente eerst een masterplan in samenspraak met de 
bewoners. 
Na een grondige participatie met alle bewoners en geïnteresseerden, kan men een bindend 

beleidsplan opstellen dat de juiste richtlijnen en randvoorwaarden biedt aan de promotors en 
bouwheren. 
De promotor/ontwikkelaar heeft dus de taak om een voorstel te doen dat past in de contouren van 
het beleidsplan. 
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3.. VERDICHTING VIA NIEUWE BOUWVOORSCHRIFTEN 

 

MEN DOET ER EEN PAAR BOUWLAGEN BIJ ZONDER GRONDIG OVERLEG MET DE BEWONERS 

Een 3D simulatie van de actiegroep te Rotselaar. 
 
We zien in veel gemeenten nieuwe verordeningen ontstaan om in de dorpskernen van twee naar 

drie of vier bouwlagen te kunnen gaan. 
De nadelen zijn gekend en roepen heel wat weerstanden op bij de bewoners. 
Bezwaarschriften tegen het afnemen van de bezonning en de verstoring van de privacy zijn legio. 
Deze weerstanden zijn geen nimby syndroom of ook geen weerstand tegen verdichting op zich, 
maar wel een protest tegen de wijze waarop het bestuur wil verdichten. 
 

Door het verhogen van het aantal woonlagen bekomt men dikwijls een gigantisch overaanbod aan 
woonmogelijkheden. Dit veroorzaakt meestal een 'suburbaan aanzuigeffect' omdat wonen op 

het platteland nu eenmaal goedkoper zal zijn dan in de stad.  
 
Hieronder de kaart met de verdichtingszones te Rotselaar 
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Bijkomende nadelen 

 

1.De toename van de verkeersdrukte 
 
We zien toenemende files in de dorpskernen vanwege een doorgedreven appartementisering. Het 
dorp wordt hierdoor onleefbaar voor gezinnen met kinderen met dorpsvlucht tot gevolg; een helse 
kringloop die niet eindigt. 
Men voorziet 1,5 tot zelfs 2 parkeerplaatsen per appartement  

 
2. Vastgoed-nevenefecten: speculatie ten koste 
van het  algemeen belang. Hoe meer bouwlagen, 
hoe duurder de grond. 
 
In steeds meer gemeenten kan men op grote schaal 

vier woonlagen bouwen, dit is zeer winstgevend en de 
druk op de bewoners om hun huis te verkopen zal 
stijgen. De grondprijs stijgt bij hoogbouw, maar de 
waarde van het huis daalt vanwege de 
privacyproblemen, inkijk in de woning enz.. 

De oorspronkelijke landelijke bewoners zullen dus 
weggedrongen worden om plaats te maken voor 

stedelingen.  
Men zal zijn huis verkopen voor afbraak. 
 
3. De belangen van de huidige bewoners worden 
geschaad. 
 
Vier woonlagen kan je niet zo maar overal toepassen, 

dat moet geval per geval bekeken worden.  
De privacy moet gerespecteerd worden en de 
bezonning moet gevrijwaard worden. 
Volgens statistisch onderzoek is aangetoond dat het 
afnemen van de privacy een waardeverlies betekent van 
minstens 30 % van de woning.  

 
4. Sociale conflicten stimulerend 

 
Het opdringen van een dergelijk verdichtingsplan, zonder 
draagvlak bij de bewoners, is nefast voor de sociale 
verhoudingen. Het is een ingreep die de mensen tegen 
mekaar opzet zonder gemeenschappelijk ideaal voor de 

toekomst. 
We stellen vast dat de actiecomités de bewoners 
oproepen tot het massaal produceren van 
bezwaarschriften bij elke bouwaanvraag, hieruit kan men 
afleiden is er iets grondigs fout is in het ruimtelijk beleid. 
 
Appartementen zijn de uitdrukking van 'apartheids-

architectuur'. Contact met buur en natuur zijn er 
verbroken. In de inkomhall, de lift en de nauwe gangen 
naar de eigen voordeur zijn er 'gedwongen contacten'. 
Die architectuur is er niet bevorderlijk voor spontaan 
menselijk contact. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
in 60 % van de appartementsblokken er sociale 

spanningen en zelfs ruzie is.  
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III.. PARTICIPATIE EN DE WET OP DE STEDENBOUW  

 
1.. STRUCTUURPLANNING werd in de 
dagdagelijkse praktijk onvoldoende 
onderbouwd van onder uit. 

De mogelijkheden van structuurplanning 
van onder uit waren nochtans voorzien. 
 
Planning en inspraak in drie stappen: 
Eerste stap: het richtplan met doelstellingen 
op langere termijn. 

Tweede stap: het structuurplan met een 
toetsing aan de realistische mogelijkheden 
Derde stap: de actieplans met de uitwerking 
van de concrete projecten. 
 
Ook in deze laatste fase moesten de 
bewoners betrokken worden om na te gaan 

of hun visie wel wordt gerealiseerd zoals ze 
werd vastgelegd in het inspraakproces. 
 
Kritiek 
De participatie van de brede bevolking werd 
meestal met een minimalistische visie 
gerealiseerd. Immers, een brede inspraak 

vergt veel inzet en bestuurskracht 
 
Een dik studiewerk met veel theoretische 
beschouwingen was niet direct heel 
aantrekkelijk om aan de mensen voor te 
leggen.  

Met andere woorden, de structuurplanning 
werd te dikwijls op een bureaucratische 
wijze uitgevoerd. 
 
De structuurplanning gaf meestal geen visie 

op langere termijn zoals bijvoorbeeld de 
behoefte aan woningen tegen 2050.  

De noodzakelijke visie op verdichting is niet 
beantwoord geworden en daardoor zijn deze 
structuurplannen nu al verouderd en 
onbruikbaar geworden. 
Het had anders gekund. 
 
2.. DE GECORO (Gemeentelijke Commissie van Advies) 

 
De leden van de GECORO zijn vertegenwoordigers van de "voornaamste maatschappelijke 
geledingen" binnen de gemeente.  
Volgens het uitvoeringsbesluit zijn er minstens 5 soorten verenigingen die een maatschappelijke 
geleding vertegenwoordigen,namelijk:      
o milieu-en natuurverenigingen, 

o verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, 
o vereniging van handelaars, 

o verenigingen van landbouwers, 
o verenigingen van werknemers. 
 
De bewoners zijn echter de belangrijkste partij als het over verdichting en kernversterking gaat en 
deze zijn eigenlijk niet echt vertegenwoordigd. 

De Gecoro zou een heel belangrijke schakel kunnen zijn in de kernversterking indien men de 
Gecoro ten gepaste tijde verruimt met plaatselijke bewonersgroepen  
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3.. DE NIEUWE CODEX, (vanaf 1 jan. 2018): EEN GEMISTE KANS  

 

Het tijdperk na de structuurplanning: “Het ruimtelijk beleidsplan”. 
 
(art.19 en art. 190) In de toekomst zullen geen structuurplannen (met een informatief, 
richtinggevend en bindend gedeelte) worden opgemaakt om de ruimtelijke visie te verwoorden, 
maar ‘ruimtelijke beleidsplannen’.  
 

Een beleidsplan bestaat uit  
1) een lange termijnvisie,  
2) één of meerdere beleidskaders die thematisch of gebiedsgericht aangeven hoe de lange 
termijnvisie wordt gerealiseerd; deze hoeven niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden 
vastgesteld, maar een beleidsplan kan ook later nog met beleidskaders worden aangevuld; en  
3) uit concrete acties die aangeven wat er concreet allemaal gaat gebeuren.  

 
Onze kritiek betreffende kernversterking, verdichting en inspraak  
 
1) De regelgeving is complex, zeker wat betreft het aanpassen van de bestaande verkavelingen. 
 

Commentaar van Filip De Rynck in een opiniestuk in De Standaard: 

”Ondertussen dendert de zogenaamde codextrein door het Vlaams Parlement. Die trein zit vol 
wetgeving die het gemeentebesturen nog gemakkelijker zal maken om vergunningen te verlenen. 
Ze mogen oude verkavelingsvoorschriften schrappen zonder ondersteunende visie op 
verdichting. 

 
2) De overheid neemt onvoldoende initiatief.  
Deze regelgeving bepaalt dat de overheid nog enkel kan sturen op verdichting via het 
vergunningenbeleid.  

Dit wil zeggen dat het initiatief voor verdichting volledig in het kamp ligt van de eigenaars en 
promotors. 
Verdichting zal/kan dus gebeuren op plaatsen waar verdichting niet altijd het meest opportuun is.  
 

Advies VVSG: 

“Gemeenten moeten aangemoedigd worden om een visie rond verdichting uit te werken, 
zodat verdichting in (of buiten) verkavelingen ook op een verantwoorde wijze gebeurt. “ 

 

3) Verplicht openbaar onderzoek bij nieuwe verordeningen 
Voortaan zijn nieuwe stedenbouwkundige bouwvoorschriften (bijvoorbeeld hoger bouwen dan twee 

bouwlagen) ook onderworpen aan een openbaar onderzoek, dat is zeer positief. 

Maar hoe kunnen de mensen te weten komen dat er een openbaar onderzoek gaande is? Dat is 

onvoldoende duidelijk. 

De beste wijze is uiteraard dat de betrokken bewoners persoonlijk en per post worden ingelicht, 

waarbij ze ook de nodige informatie krijgen over de achterliggende argumenten. 

Het is ook van belang om duidelijk te maken hoe de mensen kunnen reageren en participeren in 

deze discussie. 

 
4) Conclusie 

 
De nieuwe codex blijkt een zeer bureaucratische en complexe top-down benadering te zijn. 
Inspraak en kernversterking worden niet echt aangemoedigd, waardoor deze codextrein geen 
antwoord is op de huidige behoeften. 
 
Verdichten is eigenlijk een kernenbeleid en dat vergt een verdichtingsplan. 

Dit is dus bij uitstek een lokaal probleem. 

Dit vergt dus een goede lokale verankering en een stevig draagvlak. 

Deze bottom-up benadeing is nergens te bekennen in deze ‘codex trein’, een gemiste kans! 
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IV.. VERDICHTEN VAN ONDER UIT 

 
1.. UITGANGSPUNTEN IN DE PARTICIPATIE  
 
Plan steeds van groot naar klein: met een visie voor het ganse grondgebied. 

Plan steeds van onder naar boven: planning op basis van de behoeften van de mensen. 
Voorzie de bescherming van de burger betreffende de bezonning, de privacy en de leefbaarheid. 
 
 
De wijze waarop de participatie zal gebeuren moet goed op voorhand besproken 
worden en neergeschreven in een “afsprakennota”. 

Immers: het komt er op aan dat de bevolking er zeker van is dat hun wensen ernstig 
genomen worden en dat het algemeen belang voorrang krijgt op privé belangen. 
 
1) Niet tegen het beleid, maar samen met het beleid. 

 
2) Niet tegen promotoren, maar wel het creëren van een maatschappelijk kader 

waarin promotoren hun projecten kunnen passen. 

 
3) De basis is de open bewonersgroep van vrijwilligers die opkomen voor het 

algemeen belang. Geen ‘kliekje’: alle bevolkingslagen moeten vertegenwoordigd 
zijn. 

 
4) Van bewonersgroep naar stuurgroep: rechtstreekse dialoog met de planner wordt mogelijk 

In een stuurgroep is de bewonersgroep uitgebreid met o.a. de planner  en de inspraakgeleider, 

hierdoor is een evenwichtige discussie mogelijk tussen de ontwerper en de burger 
(=ervaringsdeskundige). 

 
2.. DE AFSPRAKENNOTA 
 
Eigenlijk zou je ruimtelijke planning 

een beetje kunnen vergelijken met 
een voetbalmatch. Als er bij het 
voetbal geen duidelijke regels zijn, 
loopt alles in het honderd. En komt er 
eigenlijk van het spel niet veel 

terecht. 
Ook bij ruimtelijke planning zijn heel 

wat "spelers" betrokken: 
de bewoners, de politici van 
meerderheid en oppositie, de 
ambtenaren, de adviesraden, 
deskundigen, enz. 
Elk van deze spelers zal aan zijn trekken willen komen en het is duidelijk dat we vooraf spelregels 
moeten opstellen om het gehele proces duidelijk en klaar te laten verlopen.  

 
Deze spelregels zijn geformuleerd in de afsprakennota.  
Deze afsprakennota wordt niet opgedrongen door het gemeentebestuur maar is integendeel 
ontstaan uit de voorbereidende werkgroep en onder begeleiding van de inspraakbegeleider. 
 
Deze afsprakennota handelt over vier grote thema's· 

 
1) De installatie en de bevoegdheden van plaatselijke stuurgroepen. 

2) De samenwerking met de GECORO. 
3) De wijze waarop in de toekomst beslissingen moeten genomen worden. 
4) Coördinatie, begeleiding en middelen. 
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3.. DE PLAATSELIJKE STUURGROEPEN 

 

DE BEWONERSGROEP 
 
De bewonersgroep is in principe een open groep van vrijwilligers die  de maatschappelijke 
belangen willen verdedigen. Iedereen is welkom zolang men niet zijn eigen belang komt 
verdedigen. 
De essentie is dat het bewonersgroep (als onderdeel van 

de stuurgroep waarin ook de schepen en een ambtenaar 
zetelen) het verdichtingsplan moet kunnen begeleiden en 
er een rechtstreekse dialoog moet kunnen zijn tussen de 
bewoners en de ontwerper  
Zoals met een architect die je huis ontwerpt. 
 

Unanimiteit is zeer belangrijk: stemmen  is uit den 
boze omdat men dan interne  spanningen creëert. Het 
komt er op aan dat men naar mekaar luistert en met 
argumenten mekaar overtuigt. 
 

Per deelkern, belangrijke woonwijk of dorpskern, wordt 
één stuurgroep opgericht. 

 
SAMENSTELLING STUURGROEP 
Deze bestaat uit de bewonersgroep, staat onder de 
begeleiding van een inspraakbegeleider en tegelijkertijd 
werken daar aan mee: de planner, de technische dienst en 
één schepen. 
 

Werking stuurgroep. 
Een stuurgroep is er in de eerste plaats voor de bewoners en is geen partijpolitiek 
discussieforum. 
Daarom zullen de vertegenwoordigers van de politieke fracties geen stemrecht hebben. 
Overigens zal er niet zoveel gestemd worden: niet het aantal stemmen is van belang maar wel de 
gebruikte argumenten. 

 
Deze groep van mensen zal adviezen opstellen, welke doorgestuurd worden naar het beleid. Deze 

adviezen zijn steeds genomen op basis van een ruime inspraak van alle mensen uit de betrokken 
straat, buurt of wijk. 
 
Bevoegdheid van de stuurgroep. 
 

Een stuurgroep heeft drie taken: 
 
1.. Het organiseren van een brede informatie en inspraak. 
Dit wil zeggen dat de stuurgroep er zal op toezien dat de mensen, de bewoners, zoveel mogelijk en 
zo duidelijk mogelijk worden geïnformeerd over de gang van zaken. Tegelijkertijd zullen zij erover 
waken dat de ideeën en meningen van de mensen over de problematiek van hun deelgebied aan 
bod komen. 

 
2..Het organiseren van een rechtstreekse dialoog met de ontwerper, het doen van eigen 
verdichtingsvoorstellen en het duidelijk formuleren van de problemen die zich voordoen in het 
betrokken deelgebied. 
 
3..Het opvolgen van de verschillende projecten die nu al in het deelgebied aan het lopen zijn (komt 

de realisatie wel overeen met de wensen van de bewoners?). 
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4.. DE PARTICIPATIESTRUCTUUR 

 

Het samenwerkingsmodel van onder uit 
 
Belangrijk is de rechte hoofdlijn in de 
samenwerking: 
Van onder naar boven:  
bewoners adviseren het schepencollege en de 

gemeenteraad. 
In de zijlijn staan de adviserende coordinatiegroep 
en de diverse raden. 
De basis zijn de deelstuurgroepen die hun 
bevindingen eerst aan alle bewoners voorleggen (o 
a via een informatiekrant) vooraleer ze hun 

adviezen aan het bestuur voorleggen. 
 
Als de verschillende deelstuurgroepen aan het 
werk zijn is het logisch dat het resultaat van dit 
werk, nl. de adviezen die ze uitbrengen, op een 

bepaald punt worden samengebracht, naast elkaar 
gelegd en vergeleken. 

Dit werk gebeurt in de VERRUIMDE GECORO. 
Delegaties van de verschillende stuurgroepen 
kunnen samen vergaderen om de discussie met de 
Gecoro voor te bereiden. 
 
De verruimde Gecoro (Gemeentelijke 
Commissie van Advies) 

 
Voor alle overleg inzake verdichting wordt de 
Gecoro verruimd met leden van elke 
deelstuurgroep. Uiteindelijk is het de Gecoro die 
een globaal advies maakt naar het beleid toe. 
 

 
 

 
 
 
 
Dit is in tegenstelling met de top-bottom benadering 

Het bestuur stelt samen met de bouwheer een afgewerkte 
en goed bestudeerde plan voor dat aan de bewoners 
moeten goedkeuren. 
 
De hoorzitting 
De hoorzitting is het gekende middel om de bevolking te 
raadplegen. Het voorstel van het bestuur wordt er meestal  

met hand en tand verdedigd, het is de bedoeling om de 
mensen te overtuigen over de degelijkheid van dit plan. 
 
 
 
 

 
 
De kritiek van de mensen is meestal hetzelfde:  
 
“Men wil ons het plan opdringen, we kunnen er 
alleen maar de scherpe kanten afvijlen, over de 
inhoud hebben we niet zo veel te zeggen.” 
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5.. DE WIJZE VAN BESLUITVORMING 

We onderscheiden drie stappen in de tijd. 

1. De visievorming. 
2. Het masterplan. 
3. De uitvoeringsplans. 
 
Alle belangrijke beslissingen op vlak van ruimtelijke 
ordening en openbare werken zullen niet meer 

gebeuren zonder medeweten van de bewoners. 
 
Meer zelfs, voor alle belangrijke beslissingen zal het 
Schepencollege advies vragen aan de betreffende 
stuurgroep en de verruimde Gecoro. 
 

Daar het de bedoeling is het ruimtelijk plan van 
onderuit te laten groeien, zullen de meeste 
beleidsbeslissingen steunen op initiatieven en 
adviezen van de mensen zelf. 
 

Indien het Schepencollege niet akkoord is met 
het advies, zal het haar standpunt goed moeten 

formuleren en indien de stuurgroep geen vrede 
neemt met de motivatie van het Schepencollege, 
kan een overleg gevraagd worden. 
 
Elk ernstig conflict tussen de stuurgroep en het 
beleid zal dan op de gemeenteraad worden 
besproken. 

Om de doorstroming van informatie zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, is bij elk belangrijk 
beslissingsmoment een "verruimde 
gemeenteraad" gepland. Op een dergelijke 
verruimde gemeenteraad wisselt de verruimde 
Gecoro en de gemeenteraad rechtstreeks van 

gedachte. 
 

De noodzakelijke middelen 
Het spreekt vanzelf dat het gemeentebestuur 
voldoende middelen dient te voorzien om een open 
beleid te kunnen voeren: zo zijn er 
secretariaatskosten, informatiekranten, 

organisatiekosten, het uitbouwen van een informatiecentrum en dergelijke. 
 
Binnen dit geheel heeft elk persoon zijn taak : 
1.. De inspraakbegeleider zorgt ervoor dat alle bevolkingsgroepen aan bod komen en waakt 
erover dat de inspraakgegevens in de adviezen worden verwerkt. 
2.. De planner maakt concrete plannen, tekeningen en rapporten die een weerspiegeling zijn van 
de inspraak. 

3.. De ambtenaren van de technische dienst geven steun aan het inspraakproces en zorgen 
voor een goede doorstroming van de informatie.  
4.. De bevoegde schepen zorgt voor een goede coördinatie met het gemeentebestuur. 
 
Open beleid 
Uiteraard is een degelijk inzage- en informatierecht onmisbaar bij een open beleid. 

Alle leden van de stuurgroepen kunnen beschikken over de informatie die nodig is om hun taak 
naar behoren te vervullen (inzage van alle dossiers). 
Alle inwoners kunnen steeds informatie inwinnen over de stand van zaken van de 
structuurplanning in het gemeentehuis zelf. 
Het gemeentebestuur voert een actief informatiebeleid naar de bevolking toe en werkt ter zake 
een gemeentelijk reglement uit. 
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V.. INSPRAAK MET INZICHT LEIDT TOT UITSPRAAK MET UITZICHT 

 
Citaten van de Vlaamse Bouwmeester 
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht” 
“Mensen willen liefst van al in vrijstaande verkavelingswoningen wonen; om aldus de natuur 

collectief te vermoorden en de files verder te voeden”.  
 
Ons antwoord: 
Inspraak is iets wat je moet kennen en kunnen: de basis van een goede inspraak is inzicht 
verwerven in de noden van de mensen. Op basis daarvan doet de ontwerper voorstellen die 
maatschappelijk verantwoord zijn. 

 
Het inzicht is tweezijdig. 
1. De mensen moeten de samenhang inzien van de wisselwerking tussen collectieve noden en 

individuele wensen. 
2. De ontwerper moet inzicht krijgen in wat de mensen echt willen. 
 
1.. HET PLANNINGSPROCES DAT TOT INZICHT LEIDT 

 
1. DE TAAKSTELLING: HOE DE BEVOLKINGSGROEI OPVANGEN ZONDER NIEUWE GRONDEN AAN 

TE SNIJDEN? 
Het is van belang dat de bewoners er zich van bewust worden dat de betonstop in ons aller 
voordeel is en dat we samen met het beleid moeten zoeken naar oplossingen die voor iedereen 
aanvaardbaar zijn. 
 

2. OPROEP AAN DE BEVOLKING OM ACTIEF MEE TE WERKEN 
Wie zich geroepen voelt om actief aan de discussies mee te werken kan participeren in de 
bewonersgroepen. 
 

3. DE ORGANISATIE VAN DE INSPRAAK MET EEN AFSPRAKENNOTA 
Om de bewoners de garantie te geven dat er wel degelijk naar hen zal geluisterd worden is een 

afsprakennota onmisbaar. 
 

4. DE IDEEËN VAN DE BEWONERS FORMULEREN MET CONCRETE VOORSTELLEN  
In feite krijgen de bewoners de kans om hun eigen bouwprogramma voor de toekomst te 
formuleren. Het is beetje zoals een bouwheer zijn bouwwensen voorlegt aan de architect 

Deze denkoefening wordt mede ondersteund door de inspraakbegeleider en de ontwerper. 
 

5. BESPREKING VAN DE VOORSTELLEN VAN DE PLANNER 
De ontwerper doet aan ontwerpend onderzoek en toetst op die wijze de haalbaarheid van de 
voorstellen. Indien blijkt dat de ontwerper onvoldoende inpikt op de eisen van de bewoners, 
kunnen ze aan het bestuur een andere ontwerper aanvragen die beter hun verlangens 
beantwoordt. Op deze wijze heeft de ontwerper geen machtspositie meer via zijn contract, wat 
nu dikwijls wel het geval is. 
Het studiewerk van de ontwerper wordt per uur aangerekend en kan stoppen, in geval van 

conflict. 
 

6. COMMUNICATIE MET DE GANSE BEVOLKING 
Omdat de bewoners een duidelijk inzicht moeten hebben over de toekomst van hun dorp en 
buurt is het van belang dat het syntheseplan wordt gevisualiseerd met een maquette en 3D-
visualisaties.  

 
7. INFORMATIEBLAD  

Via een gemeentelijk informatieblad kunnen de ideeën uit de  inspraakprocedure aan de ganse 

bevolking kenbaar gemaakt worden. 

 

8. OPEN WEDSTRIJD 
Na akkoord over het bouwprogramma  vraagt men via een open wedstrijd om deze ideeën 
vorm te geven. De architecten doen dit ontwerp zonder vergoeding. 
 

9. TENTOONSTELLING VAN DE  ONTWERPEN, DE VOLKSJURY OORDEELT. 
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3. HET PLANNINGSPROCES DAT TOT HOGE WOONKWALITEIT  LEIDT 

 

Intensieve samenspraak tussen de ontwerper en de gebruiker leidt automatisch tot meer kwaliteit.  

We zien dat duidelijk in de cohousing projecten: de architect zit daar in de minderheid tussen 

een tiental klanten die elk hun eigen woonwensen hebben. 

Zie e-boek ‘Het Nieuwe Wonen’, gratis te downloaden 

http://www.hetautonomehuis.be/dwnload/?expandable=0 

 

Bijvoorbeeld CO-HOUSING:  

vijf weekendsessies met de ganse groep en de architect 

 
KERNGROEP           PROJECT, hoe, met wie, waar? 

 
BOUWGROND              HAALBAARHEID 

 
CONCEPT: HOE GAAN WE SAMENWONEN ?   

 
WERKGROEPEN - huiswerk 

 
1. WEEKENDSESSIE - BESPREKING BOUWPROGRAMMA 

 
WERKGROEPEN - huiswerk 

 
2. WEEKENDSESSIE - VASTLEGGING BOUWPROGRAMMA 

 
architect - huiswerk 

 
3. WEEKENDSESSIE - VOORSTELLING VOORONTWERP 

 
bezinning deelgroepen 

 
4. WEEKENDSESSIE BESPREKING VOORONTWERP door alle bewoners 

 
huiswerk architect, herwerking voorontwerp 

 

5. WEEKENDSESSIE GOEDKEURING VOORONTWERP 
 

aanvraag stedenbouwkundig attest 
toewijzing units 

 

 

  

http://www.hetautonomehuis.be/dwnload/?expandable=0
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VI.. DE VOLKSJURY 

 
1.. WAAROM EEN VOLKSJURY? 
 
Architectuurwedstrijden gebeuren meestal boven de hoofden 

van de bewoners, dikwijls worden projecten op deze wijze 
opgedrongen. Protest van de bewoners tegen dergelijke 
projecten zijn legio. Het meest gekende is de Lange 
Wapperbrug te Antwerpen. Een ander goed voorbeeld is de 
Pachecolaan te Brussel. Deze woontorens werden afgevoerd na 
protest van de buurtbewoners.  

Het heeft telkens heel wat moeite gekost van de bewoners om 
deze projecten af te voeren.  
Wedstrijden worden nu eenmaal boven de hoofden van de 
mensen gemaakt en de beoordeling ervan wordt gedaan door 
professionelen in het vak. Hierdoor is er geen doorstroming 
van wat er leeft bij de mensen, met alle gevolgen van dien. 
 

2.. EEN DEMOCRATISCHE  REALISTATIESTRATEGIE 
 
De juiste werkwijze om dergelijk protest te voorkomen: 
- Eerst het bouwprogramma bespreken met de bewoners 
- Dan een wedstrijd uitschrijven op basis van dat 

bouwprogramma. 
- Dan een volksjury laten oordelen wie het best de wensen 

van de bewoners beantwoordt. 
 
Het bestuur moet dan maar oordelen of ze daar tegen in 
kunnen gaan. 

 
3.. ARCHITECTUURWEDSTRIJDEN IN GOEDE BANEN LEIDEN 

 
De voorselectie, wie mag aan deze wedstrijd meedoen? 
Gewoonlijk worden er aan de voorselectie strenge eisen gesteld qua ervaringen, omzet en 
realisaties. Hierdoor vallen de plaatselijke architecten, die de streek goed kennen, uit de boot. 
Iedereen zou moeten kunnen meedoen, hoe meer ideeën hoe liever. 

Inderdaad, in de VOORONTWERPFASE mag de omzet e. d. niet meespelen omdat de kwaliteit van 
het ontwerp de doorslag zou moeten geven. 

Het is aan de winnaar van de wedstrijd om zich te organiseren en zich eventueel te verenigen met 
een groot studiebureau dat de vereiste schaal en –omzetreferenties heeft. 
  
De communicatie met en de informatie van de bevolking zijn zeer belangrijk. 
De mensen weten wel wat ze willen, maar kunnen niet altijd oordelen of het voorgestelde project 
wel voldoet aan hun verwachtingen.  
Daarom zijn een natuurgetrouwe maquette en goede 3D-visualisaties noodzakelijk. 

Een volksvergadering met toelichting over de verschillende voorstellen en een onderlinge discussie 
tussen de bewoners zijn evenzeer wenselijk, zodat men weloverwogen kan meebeslissen. 
Let wel: het verkozen voorstel is niet te nemen of te laten.  
Het is een basis voor verder overleg zodat de nodige aanpassingen nog kunnen gebeuren op basis 
van de kritieken van de mensen. 
 

Die stemming moet open zijn voor alle bewoners, maar niet bindend. Het is aan het bestuur om 
hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te verantwoorden. 

 
Conclusie: zo veel mogelijk open trekken en een creatieve aanpak mogelijk maken met 
verschillende mogelijkheden en keuzes.  
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VII.. POLITIEK EN INSPRAAK 

 
Inspraak is ook een beetje macht verwerven door eerst macht af te geven 
 
De bevolking betrekken vergt een grote inspanning van het beleid en ook veel bestuurskracht. De 

geloofwaardigheid van de politici wordt in elk geval veel groter in de mate dat ze open staan voor 
de diverse meningen van de bewoners. 
 

Het initiatief moet altijd bij de politicus liggen 

 
Politicus = initiatief 
Bewoners = het concept: hoe willen we samen wonen? 
Promotor/ontwikkelaar = de financiering en uitvoering 
 
Indien de promotor (privé belang) het initiatief en het concept in handen heeft loopt het meestal 

fout. Daarom is het zo belangrijk dat de politici samen met de bewoners een BELEIDSKADER 
creëren waarbinnen de ontwikkelaars kunnen werken zonder het algemeen belang te schaden. 

 

Inspraak is niet links of rechts, het is democratisch! 
 
Het ‘nimby-syndroom’ wordt dikwijls als rechts (eigen belang) bestempeld, terwijl de eis voor meer 
inspraak in het bestuur (algemeen belang) meer als links wordt aanzien. 
Nochtans is het in ieders voordeel, links of rechts bestuur, dat de beleidsmensen ontwerpen en 
projecten voorstellen die door de mensen toegejuicht worden. 
 

De bewoners mee in bad nemen 
 
Voor de verdichtingsproblematiek is er geen andere keuze dan de bewoners mee in bad te nemen. 
Politici moeten beseffen dat de bewoners mee in bad nemen een veilige strategie is: zo kan je geen 
foute keuzes maken die achteraf politiek moeilijkheden zouden kunnen veroorzaken.  
Bewoners van hun kant mogen niet verzuipen in een bad van overmacht. 

De politici van hun kant mogen niet het gevoel hebben dat ze niets meer te zeggen hebben. 
Duidelijke afspraken op voorhand kunnen dit probleem oplossen. 
 
Inspraak organiseren vergt een grote inspanning 

 
Een participatiebeleid heeft zijn kostenplaatje. 
Er zijn o.a. de werkuren van de planner en de inspraakbegeleider en er zijn ook de vele 

avondvergaderingen voor de politici. Ook voor de technische dienst van de gemeente zijn er heel 
wat extra werkuren te doen. 
 
Loont dat allemaal de moeite? 
 
Voordelen voor de politici. 
Hun geloofwaardigheid bij de bewoners neemt toe; wat op zijn beurt de populariteit verhoogt en de 

positie als politicus versterkt. 
De projecten hebben een breed draagvlak en worden positief onthaald door de bewoners. 
 
Voordelen voor de bewoners. 
Men kan de bewoners een positief perspectief aanbieden met projecten op maat van de bewoners. 
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ACTUA  

 

1.. DE BOUWMEESTERSCAN 

 

De Bouwmeester wil bij een aantal gemeenten objectief studiewerk doen om na te gaan welke 
zones voor verdichting in aanmerking komen en welke best kunnen ‘uitgedoofd’ worden. 

Uiteraard is een dergelijke bouwmeesterscan altijd zinvol als deze wordt gebruikt als 
discussiebasis voor de bewoners. Als het maar geen dwangmatig of bindend karakter 
krijgt! 
Dergelijke studies zullen ook de discussie aanwakkeren en het bewustzijn van de mensen 
aanscherpen. Eén zaak staat vast, het zal wel tot wat spanningen leiden bij de bewoners en het 
beleid en het is de vraag of we niet beter eerst stapsgewijze samen met de bewoners een degelijk 

verdichtingsplan uitwerken? 
 
- De vraag stelt zich of men een woonplaats ten gronde kan beoordelen zonder de 
leefwijze van de bewoners in beeld te brengen? 
Het antwoord is neen! 
Neem bijvoorbeeld een bewoner in het buitengebied met een veganistische leefwijze en met een 

ecologische moestuin. Hun huis is een BEN-woning: goed geïsoleerd en bijna alle energie die ze 

verbruiken wordt ter plaatse opgewekt. Het gezin in kwestie gebruikt het openbaar vervoer met als 
voortransport de elektrische fiets. 
De footprint van een degelijk gezin is vele malen beter dan deze van een flatbewoner zonder 
zonnepanelen, zonder moestuin en met een hoge vleesconsumptie. 
 
- De vraag stelt zich of men kleine kernen moet laten doodbloeden? 
Nu al zien we dat kleine dorpskernen steeds meer en meer primaire winkels verliezen. We zien ook 

dat met de vergrijzing er problemen ontstaan om deze mensen de nodige voorzieningen aan te 
bieden. 
Moeten we deze bejaarden deporteren naar de grotere kernen? 
Op basis van een ‘bouwmeesterscan’  zal men dit waarschijnlijk wel besluiten, maar… 
Wil men rekening houdt met de mensen hun diepmenselijke behoeften en wil men de 
voorzieningen op niveau houden, dan is het antwoord is neen. 

Het is immers algemeen geweten dat oude bomen niet kunnen verplant worden en dat ouderen 
liefst in hun eigen dorp willen blijven wonen omdat ze er de mensen kennen. 
Indien we dus deze kleine kernen versterken met kleine bejaardenwoningen, zal dat een positieve 

invloed hebben op het voorzieningenniveau. 
 
Vanaf wanneer is een kleine kern leefbaar?  
Voor de kinderen: een leefbare dorpsschool is de basis. 

Traditioneel hebben onze kleine dorpen steeds een lagere school, vanaf 60 kinderen is dat leefbaar. 
(Soms worden bij gebrek aan kinderen, twee klassen samen genomen). Dit komt volgens de 
actuele bevolkingspiramide ongeveer overeen met 600 inwoners, ofwel 260 woningen.   
Voor de bejaarden: een primaire voedingswinkel met 500 inwoners op loopafstand is de basis. 
(bron: ‘Wonen of Wijken’) 
 
- De vraag stelt zich welke bewonersgroei men wil realiseren tegen 2060? 

Is dit de natuurlijke aangroei of wil men ook de immigraties uit de grote steden opvangen? 
Dit is een politieke kwestie die heel gevoelig ligt en dit zal samen met de bevolking moeten 
uitgeklaard worden. 
 
- De vraag stelt zich of we rekening moeten houden met het plaatselijke karakter, de 
woonkwaliteiten en de specifieke woonsfeer.  

Het antwoord hangt af van wat de bevolking wil. 

De plaatselijke bewoners dienen hier geraadpleegd te worden en dit is medebepalend voor de 
groeipotenties. 
  
Samengevat 
De vraag stelt zich of men de bouwmeesterscan op de hoofden van de mensen wil laten 
neerkomen als een koude douche?  

Ons advies: 
Men kan beter starten met een dialoog om te zien wat men per kern kan doen. 
De mensen die buiten de kernen wonen hebben dan de keuze: ofwel passen ze hun levenswijze 
aan, ofwel verhuizen ze naar de woonkernen. 
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2.. DE BETONSTOP, EEN FATA MORGANA  

Een opiniestujk op 2 dec.2018, in De Standaard, van Filip De Rynck, Hoogleraar bestuurkunde 

(UGent) 
 
Zijn stelling:  Van verplichtingen ten aanzien van gemeenten om open ruimte te sparen zal niet 
veel in huis komen. 
 
“We weten al lang dat de meeste gemeentebesturen, zeker in landelijke gebieden, niet de 
bestuurskracht hebben om vergunningen vanuit een sterk beleid goed te beoordelen en om werk te 

maken van goede handhaving voor wie de vergunningsvoorwaarden niet respecteert 
Zowel om de bestuurskracht van de gemeenten te versterken als om de open ruimte te sparen zijn 
grotere gemeenten nodig. 
Hoe kleiner de gemeenten, hoe kleiner het politieke territorium en hoe meer de open ruimte daar 
het slachtoffer van is. Het is immers op dat kleine gebied dat de belastingen de vaak al armlastige 
gemeentekas moet spijzen 
Schaalvergroting is natuurlijk niet de enige remedie maar het is volgens mij wel een essentieel 

element dat te maken heeft met de gevolgen als een te klein politiek territorium als norm voor 
ruimtelijk beleid wordt bekeken.  Natuurlijk moet daarbinnen dan heel hard aan visievorming en 
draagvlak worden gewerkt, maar ook daarvoor hebben de meeste van onze gemeenten gewoon 

niet de mensen, noch de capaciteit”. 
 

Het grote probleem met verdichting is het grote gebrek aan een lokaal draagvlak en gebrek aan 

een verdichtings-visie vanuit de politiek. 
Verdichten is ook en vooral een lokaal probleem dat per buurt en per deelgemeente moet 
aangepakt worden samen met de bewoners. 

 

De volgende  dag, een reactie: DENK OOK EENS AAN DE KLEINTJES  

Een opiniestuk op 3 dec.2018, in De Standaard, van ‘Wieland De Meyer’ Schepen van Ruimtelijke 
Ordening in Heuvelland. 
 

Zijn stelling:  
o Schaalvergroting geeft geen oplossing voor de verdichting. Gemeentefusies zijn niet de 

oplossing om de open ruimte te redden, een eerlijke verdeling van de middelen is dat wel. Een 
Nederlandse studie toont aan dat na een fusie de dienstverlening aan de burger achteruitgaat, 
en vooral: dat een gemeente na een fusie altijd meer kosten heeft dan vooraf.  

o Landelijke kernen worden ondergewaardeerd. Als Vlaanderen werk maakt van een eerlijke 
fiscaliteit, zou er veel minder druk zijn op landelijke gemeenten om nieuwe gronden aan te 

snijden. Momenteel krijgt een inwoner uit Heuvelland 367 euro uit het gemeente- en 
plattelandsfonds. Een inwoner uit Antwerpen krijgt 1.234 euro terug van Vlaanderen via het 
stedenfonds. Dat is niet bepaald eerlijk.  

 
 

Men vergeet twee belangrijke punten in deze discussie over kleine kernen. 
 

De vergrijzing: bejaarden kan men niet zo maar naar de steden deporteren. 
Bejaarden kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van kleine kernen.  
De participatie: 
Als je de mensen wil overtuigen om compacter te gaan wonen dan moet men hen mee in het bad 

trekken en dat is mogelijk met inspraak. Zonder draagvlak is verdichting een verloren zaak. 

 

De volgende  dag, een reactie: VERDICHTEN VOOR MEER OPENHEID  

Een opiniestuk op 4 dec.2018, in De Standaard, van de Vlaamse Bouwmeester ‘Leo Van Broeck’. 

 
Zijn stelling:  
“Instrumenten zoals de individuele bouwpremies, de woonbonus en premies voor renovatie en 
groene energie zijn gestoeld op de oude logica. 
We missen ‘sturende elementen’ in de wetgeving. 
De gemeentelijke autonomie is ontspoord. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zet daarom 
terecht in op een samenwerking tussen centrale en lokale overheden. Beleid maken doe je 

centraal, maar het uitvoeren, monitoren en terugkoppelen doe je lokaal, want daar kent men zijn 
pappenheimers het best. 
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We kunnen de versnippering moeilijk verbieden, zolang men de burger geen evenwaardig 

alternatief biedt in de woonkernen. 

We hebben nood aan een echt en nieuw woningbouwbeleid. Dat kan niet komen van individuele 
woningbouw en particulier woningbezit. Voor verdichting, energie-efficiëntie, warmtenetten, 
klimaatdoelstellingen en smart cities is een schaalvergroting onvermijdelijk. 
De meeste premies zijn niet sturend naar meer verdichting, wat in tegenspraak is met de huidige 
beleidsdoelstellingen”. 
 

De missing link: hoe het draagvlak bij de bewoners realiseren? Zonder medewerking van  
de burgers zal verdichting immers niet mogelijk zijn. Janneke en Mieke met de vinger wijzen zal 
ons niet verder helpen. 

De mensen deporteren naar woonkazernes zal niet lukken.  
Hoe kunnen we de mensen overtuigen van meer compact te gaan wonen als er geen goede 
voorbeelden zijn?  
We zien in de praktijk van cohousing dat de woonkwaliteit enorm toeneemt dankzij de intense 
participatie van de bewoners. 
Inspraak is dus een onontbeerlijke factor om de mensen te verleiden meer compact te gaan 
wonen. 

 

Is schaalvergroting nodig omwille van de klimaatdoelstellingen? 
Neen, dit is niet waar! 
De bevolkingsgroei tegen 2060 kan opgevangen worden dankzij het opsplitsen van de bestaande 
rijwoningen. 
Zowat 25 % van het bestaande woningbestand van Vlaanderen bestaat uit rijwoningen, in het 

totaal 650.000. Het ontdubbelen van deze rijwoningen in kangoeroewoningen geeft dus een 
potentie van 650.000 nieuwe woningen. Schaalvergroting is niet nodig, eerder een 
schaalverkleining. Volgens de bouwmeester voorziet men een bevolkingsgroei van ongeveer 
800.000 Vlamingen tegen 2060. Met een woningbezetting van 2,3 geeft dat 350.000 nieuwe 
woningen. 
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3.. ONTWIKKELINGSRECHTEN VOOR DE ONTWIKKELAARS OF 

PLANBATEN VOOR DE GEMEENTEN?  

 
De basisgedachte: de grondprijs stijgt in de mate dat men meer verdiepingen mag bouwen. 

Dit noemt men planbaten. Deze worden bijna nooit gevraagd, planschade wordt echter wel (af en 
toe) betaald. 
De overheid beslist over de bouwhoogte en beslist dus ook over de meerwaarde van een 
eigendom. 
 
De handel in bouwrechten, ook nog ontwikkelingsrechten genoemd. 
Daarbij worden de eigendomsrecht van de grond en het recht om erop te bouwen van elkaar 

losgekoppeld. Iemand met bouwgrond in ‘geschrapt woongebied’ kan zijn bouwrechten verkopen 
aan iemand in een woonkern. Met andere woorden: de bouwgrond wordt terug landbouwgrond en 
men wordt ervoor betaald door de promotor die daardoor hoger kan bouwen in de dorpskern. 
Dit systeem bestaat al in de VS. maar wordt uitsluitend toegepast voor woontorens. 
 

Het 'UITDOVINGSBELEID' (volgens Leo Van Broeck)  

1. Reduceren van de bebouwde oppervlakte van 32 % naar 20 % (dit uitdovingsbeleid betekent 

afbreken van zowat de helft van de huizen in het buitengebied).  
2. De introductie van een legaal ondersteunde methode voor het ruilen van grondrechten om te 

kunnen verdichten op de juiste plaatsen. M.a.w.: het afbreken van bestaande villa’s, de grond 

teruggeven aan de natuur en dan een meerwaarde geven in de kern dankzij hoogbouw.  
3. Realiseren van minstens 25 % beschermd natuurgebied. 

 

Vlaanderen telt ongeveer 270.000 onbebouwde percelen, ofwel 41.000 ha ofwel 410.000 
traditionele percelen van 1.000 m² en daarvan zijn er zowat 1/3 ongunstig gelegen. 
Ongeveer 136.000 slecht gelegen percelen zouden dus moeten verdwijnen. 
 
Een ruwe denkoefening, hoeveel kan de promotor met dit systeem hoger bouwen? 
Eerste voorbeeld: een villa van 500.000 euro in de natuur. 
Een promotor koopt deze villa op, breekt ze af, en herstelt de landbouwgrond. 

Om deze investering economisch betaalbaar te maken zal hij minimum VIJF verdiepingen extra 
moeten toevoegen. Gerekend aan vier appartementen per verdieping. 
Tweede voorbeeld: een bouwgrond van 200.000 euro. 
Een promotor koopt deze bouwrechten af en kan daardoor twee extra verdiepingen bouwen. 

 
Kan men met dit ‘ontwikkelingsrecht’ de slecht gelegen bouwgronden wegwerken? 

Gewoonlijk mag men maximaal twee bouwlagen bouwen, bij een woontoren van 12 bouwlagen 
moet de promotor dus 10 bouwlagen verhandelen, zo kan men VIJF bouwgronden terug 
landbouwgrond maken. 

In elke gemeente 88 woontorens van 12 verdiepingen? 
Wil men de 136.000 slecht gelegen percelen laten verdwijnen dan moet men dus 27.200  

woontorens bouwen. Dat betekent gemiddeld per gemeente (in de 308 gemeenten) zowat 88  
woontorens van 12 verdiepingen. Dit is absurd omdat dit de woonbehoefte ver overtreft. 
 
Conclusie : met woontorens is de remedie erger dan de kwaal. 
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Het is aangetoond dat het systeem van ‘verhandelbare ontwikkelingsrechten’ niet 

realistisch is. 

In een onderzoek van ‘Ruimte Vlaanderen’, heeft een expertengroep het advies uitgebracht dat dit 
systeem voor Vlaanderen niet realistisch is: het aanbod aan bouwgronden is veel te groot. 

Tevens is het juridisch veel te complex om op te volgen door de administratie. Er is ook een grote 
interferentie met het systeem van planbaten, dat meer efficiënt en beter toepasbaar is. 
De volledige adviesnota vind je hier. 

 

Planbaten 
Indien men verhoogt van twee naar vier bouwlagen is de winst minder groot, men dan beter met 
planbaten werken.  
Zie voorbeeld Rotselaar: gans de dorpskern naar 4 bouwlagen. 
De bouwverordening geeft nu een grote cadeau aan de eigenaars, gezien men geen planbaten 
aanrekent. 

Inderdaad: planbaten vragen in dit geval zou politieke zelfmoord zijn, waarom zouden de bewoners 
moeten betalen voor iets dat ze niet gevraagd hebben? 
Conclusie: een bouwverordening met meer bouwlagen voor een gans woongebied is een foute 
werkwijze om te verdichten, omdat de planbaten niet kunnen aangerekend worden. 
Men kan beter het aantal bouwlagen behouden en bij elke bouwaanvraag oordelen wat er wenselijk 

is en bij verhoging van het aantal bouwlagen kan men ter compensatie planbaten vragen. 
 

Planbaten, voor wie? 
Planbaten zijn er in de eerste plaats voor de gemeenten omdat ze er ook de ‘politieke’ lasten voor 
moeten dragen. De gemeenten kunnen de inkomsten van deze planbaten in een portefeuille 
opsparen en er later bouwpercelen mee opkopen. 
 
Het alternatief voor een “uitdovingsbeleid” 
1. Kwalitatief kernenbeleid: de mensen verleiden om in de kern te gaan wonen, dank zij de hoge 

woonkwaliteit. 
2. Forse subsidies om rijwoningen te splitsen. 
3. Kleine bejaardenwoningen in de wooncentra voorzien. 
4. Planbaten aanrekenen bij verhoging van de bouwlagen om zodoende de slecht gelegen 

percelen te kunnen opkopen. 
 

Hoge dichtheid zonder torens. 
Het inbreidingsvoorbeeld te Steenhuffel toont aan dat met vier bouwlagen een even grote dichtheid 

kan bekomen worden dan met woontorens. Met een dergelijk project kan men gemakkelijk de 
planbaten koppelen aan een bouwvergunning. Dat is veel doorzichtiger en objectiever dan de  
handel in bouwrechten. Deze handel kan immers ontaarden in ‘achterkamerpolitiek’. 
 

 
In een participatief beleid horen volledige openheid en heldere afspraken. De handel in 
bouwrechten en de planbaten horen thuis in de financiering van de uitvoeringsfase en mogen in 
principe geen enkel effect hebben op het bouwconcept dat mede door de bewoners tot stand komt.  
 
Indien er een  financieringsprobleem zou zijn en indien dit een effect zou hebben op het concept, is 

het van belang dat dit wordt teruggekoppeld naar de bewoners. 
 

https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/Adviesnota_verhandelbare_ontwikkelingsrechten_2016.pdf
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Gratis te downloaden E-BOEKEN 
o Het e-boek “Het Autonome Huis”. 

o Het e-boek “Het Nieuwe Wonen”. 
 
Te downloaden bij ALTERNATIEVE ONTWERPEN 
o Advies tramtraject te Londerzeel. 
o Opiniestuk verkeer Brussel  
o Alternatief voor het Brouckereplein te Brussel. 
o Alternatief voor de Wetstraat - Brussel 
o Bruggebouw over kanaal - Brussel 
o Het nieuwe Broeckereplein - Brussel    
o Alternatieve tramroute voor Londerzeel 
o Inbreidingsplan voor Steenhuffel 
o Inbreidingsplan voor Rotselaar 
o Papenvest Brussel: alternatief voor hoogbouw 
o Alternatief voor het Saincteletteplein - Brussel 

 
De nieuwsbrieven van 2018 

Nr 28: Verdichten kan niet zonder participatie. 

De nieuwsbrieven van 2017 
Nr 27: Verdichten in de steden, zonder torens. 

Nr 26: Verdichten in het buitengebied, zonder appartementisering. 

De nieuwsbrieven van 2015 
Nr 25: De watermotor 

Nr 24: Het boek 'Het Nieuwe Wonen' 

Nr 23: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II. 
Nr 22: BERICHT: vanaf nu is het boek "Het Autonome Huis" gratis te downloaden. 
Nr 21: Testla batterij - een energierevolutie? 

Nr 20: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL I. 
 
De nieuwsbrieven van 2014 

Nr 19: De autonome stad. 
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II.  
Nr 17: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I.  
Nr 16: De kindvriendelijke stad. 
Nr 15: Visie 2050 - Brussel autovrij.  
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad. 
 

De nieuwsbrieven van 2013 
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen. 
Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren? 
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.  
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.  
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II. 
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I. 
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld. 

 
De nieuwsbrieven van 2012   

Nr 6: De autovrije stad. 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur. 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming.   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen. 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 

 
Contact: 
Het Autonome Huis  
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper.  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits 
bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
De herkomst van sommige  bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende 
bronvermeldingen te laten weten. Dan zullen we dit aanpassen op onze website.   

Auteursrechten zijn geldig voor alle architectuurontwerpen in deze nieuwsbrieven.  

http://www.hetautonomehuis.be/
http://www.hetautonomehuis.be/alternatief_voor_wetstraat.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/bruggebouw_over_kanaal_brussel.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwe_broeckereplein.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwe_broeckereplein.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/alternatieve_tramroute_voor_londerzeel.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/inbreidingsplan_steenhuffel.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/inbreidingsplan_rotselaar.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/papenvest_brussel_alternatief_voor_hoogbouw.pdf
http://www.hetautonomehuis.be/alternatief_voor_het_saincteletteplein_brussel.pdf
mailto:info@hetautonomehuis.be
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PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, 
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up 
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk. 
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel 

mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium. 
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 
8. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  

9. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur 
een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

10. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de 
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te 
kunnen opvangen.  

11. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze 
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft 

vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: 

de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 
12. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  
       ten eerste: beperk de energievraag 
       ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 
       ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 

13. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid 
       ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work. 
       ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen 
       ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte 
14. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de 

oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd. 
15. ENERGIENEUTRAAL 

      E PEIL: E 30 - K PEIL: K 25 
      U waarde buitenschil: 0,15 W/m² -  U waarde ramen Uw: 0,9 W/m²K 
      Energiebehoefte: max. 30 kWh/jaar/m² 
      Luchtdichtheid: n50 van 1 à 1,5 h-1 

 

PRINCIPES VAN DE AUTONOME STAD EN URBAN RENAISSANCE 
 

DE REGELS EN PRINCIPES DE GEREEDSCHAPSKIST 

1. Woonvoorzieningen op loopafstand 
van pendelstad naar woonstad 
walk to work 
verkeersveilige  looproutes  
hoe minder vervoer hoe beter 

de 400 m regel 
Werk en woonvoorzieningen op loopafstand: 
basisschool en crèche, winkels, openbaar 
vervoer, diensten... 

2. Het alomtegenwoordige woonweefsel 
woning als herkenbare basiskorrel 
functieverweving 
de sociale controle  

De herkenbare woning 
Aanwijsbaarheid, de regel van 5  
kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar 
hogere dichtdeden  

3. Hoge woondichtheid zonder 
woontorens  
terrassen 
aangenaam microklimaat: geen wind, geen 
schaduw van woontorens, beschermende 

volumes, contact met de grond 

Van 3 tot 5 woonniveaus  
hangende tuinen 
evenwicht tussen privé en gemeenschappelijk 
groene binnengebieden  
de verhoogde straat 

de gestapelde villa 

4. Intieme woonsfeer  
de veiligheidsgevoel vooral voor kinderen 
veilige schoolroutes en speelruimten 

Het gesloten bouwblok 
groen plateau in het binnengebied 
speelruimte met toezicht vanuit de woning 
minimum 20 m² groene ruimte / woning. 

5. Kwaliteit van de buitenruimte 

herbergzaamheid  
microklimaat 
de menselijke maat: walkabel city 

Beschuttend microklimaat 

verticalisme 
meer natuur in de stad 
correcte zon-oriëntatie voor publieke ruimten 
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