
Is een vastgoedcrisis in Vlaanderen nog te vermijden? Als er niet snel een 
vernieuwend en daadkrachtig ruimtelijk woonbeleid komt, dreigen er in 
ieder geval ook hier Spaanse toestanden. Een en ander heeft te maken met 
verschillende percepties van de Vlaamse woningmarkt die niet blijken te 
stroken met de becijferbare realiteit. We zetten ze hier even op een rijtje.

Het Vlaamse ruimtelijk woonbeleid beleeft moeilijke 
tijden. Het ruimtelijk structuurplan uit 1997 had nog 
de ambitie om de suburbanisatie af te remmen door 

een ‘gedeconcentreerde bundeling’ van activiteiten en het 60/40 
beleid1. Maar dat beleid is nadien systematisch afgezwakt door 
herinvoering van uitzonderingsmaatregelen en systematische 
deregulering. Het grond- en pandendecreet werd juridisch gekel-
derd. Bovendien blijkt het ruimtelijke beleidsinstrumentarium op 
zich erg omslachtig (langdurige afbakeningsprocessen, overdadig 
gespecifieerde uitvoeringsplannen).
Het Groenboek, door de vorige Vlaamse regering opgemaakt als 
voorbereiding op het nieuwe ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, 
kondigt op dat vlak wel een ‘slimme transformatie’ aan, maar 
eigenlijk weet (nog) niemand waar die slimmigheid effectief om 
draait. Toen minister Muyters in het Vlaams parlement  sug-
gereerde dat eigenaars van gronden die verder van de kernen 
afgelegen zijn meer zouden moeten betalen, scheelde het niet veel 
of hij werd met pek en veren besmeurd naar buiten gedragen.
Met toverbegrippen als subsidiariteit, decentralisatie en ontvoog-

ding lijkt de Vlaamse overheid de verantwoordelijkheid door te 
willen schuiven naar de steden en gemeenten, alsof de woonmarkt 
haar probleem niet is, maar een louter lokale aangelegenheid. 
De betutteling moet stoppen, klinkt het dan. In de luwte van dit 

1 60 procent van nieuw te bouwen woningen in stedelijk 
gebied, 40 procent in het buitengebied

ruimtelijk beleid lopen ondertussen goedbedoelde, maar nau-
welijks structurele initiatieven: pilootprojecten collectief wonen, 
de verdichting van de 20ste-eeuwse gordel, een oproep van de 
Vlaamse Architectenorganisatie voor hogere woontorens…
Het is nochtans zonneklaar dat Vlaanderen zijn verantwoorde-
lijkheid niet kan ontwijken. Alles wijst erop dat de woningmarkt 
op de rand van een structurele crisis staat, al lijkt niemand dat 
te willen onderkennen. Als de overheid niet dringend ingrijpt, 
staan ons niets minder dan Spaanse toestanden en collectieve 
verarming te wachten. 

De virtuele planologische woonmarkt
Met de regelmaat van een klok, meestal in de aanloop naar Bati-
bouw, wordt ons ingepeperd hoe schaars en onbetaalbaar bouw-
grond wel niet geworden is. Die berichtgeving in de media gaat 
echter voorbij aan de realiteit, zoals blijkt uit volgende cijfers.
Het Gewestplan bakent de woongebieden/woonuitbreidingsgebie-

den juridisch af. Algemene en bijzondere plannen 
van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en (al 
dan niet vervallen) verkavelingsvergunningen 
concretiseren dit. Exacte cijfers zijn moeilijk te 
vinden, al geven uiteenlopende schattingen toch 
een vrij duidelijk beeld. Volgens VRIND2 waren 
er in 2014 in deze gebieden nog bijna 300.000 
percelen bouwgrond ter beschikking, met een 
totale oppervlakte van meer dan 40.000 ha. Als dit 

aanbod zou worden ingevuld tegen de gangbare dichtheden van 
15 en 25 woningen/ha zouden er volgens Loris3  nog meer dan 

2 Vlaamse Regionale Indicatoren

3 Loris I. (2011), 'Woonaanbod in Vlaanderen: analyse van 
het register van onbebouwde percelen en gemeentelijke 
woonprogrammatie', Ruimte en Maatschappij, jg 2, nr 4

P E T E R  V E R M E U L E N  [  I R .  A R C H I T E C T  /  R U I M T E L I J K  P L A N N E R  S T R A M I E N  C V B A  ]
M A R C  M A R T E N S  [  A R C H I T E C T- R U I M T E L I J K  P L A N N E R ,  B U R E A U  V O O R  A R C H I T E C T U U R  &  P L A N N I N G  ]

De vele gezichten van de woningmarkt

H E T  N I E U W E  W O N E N  >  D E  W O N I N G M A R K T

VASTGOED
Stevent Vlaanderen af op een 

ALS DE OVERHEID 
NIET DRINGEND 
INGRIJPT, STAAT 
ONS COLLECTIEVE 
VERARMING TE 
WACHTEN.

©
 R

e
p

o
rte

rs

12 |  | 13



Een irrelevante woonprogrammatie
De woonprogrammatie, opgemaakt door de provincies op basis 
van de demografische prognoses, geeft aan hoeveel bijkomende 
woningen – of gronden voor de ontwikkeling ervan – per gemeente 
moeten worden voorzien. In het kader van de (herziening van) 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen zijn deze prognoses 
over het algemeen concreet vertaald, soms zelfs vrij gedetailleerd. 
De gemeente mikt hierbij over het algemeen op grotere gronden 
die mogelijk op de markt zullen komen, op eigen eigendommen 
die de gemeente zelf wil ontwikkelen, of in het beste geval op 
‘binnengebieden’ die voor verdichting in aanmerking komen.
Punt is echter dat deze ‘intenties’ meestal doorkruist worden door 
de ‘feitelijke evolutie op de woningmarkt’, die vanzelf zorgt voor 
bijkomende projecten, zowel in kernen (appartementisering), als 
daarbuiten (nieuwe verkavelingen, omvorming van bedrijfsge-
bouwen tot lofts, opdeling van grote kavels, nieuwe projecten). 
De woonprogrammatie binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid 
is over het algemeen dus geen graadmeter voor de realiteit en 
in die zin ook weinig relevant.

De irreële speculatieve bouwmarkt
Ondanks dit feitelijke overaanbod aan bouwmogelijkheden 
hoor je vaak klagen over een nijpend tekort aan beschikbare 
bouwmogelijkheden. Vandaar de roep, onder meer vanuit de 
confederatie bouw, om woonuitbreidingsgebieden ‘beschikbaar 
te stellen’.
Het vertaalt zich ook in een marktaanbod dat over het algemeen 
zeer duur is. Misschien is dat een gevolg van het speculatieve 
aspect van de markt, waarvan de appartementisering een spre-

kend voorbeeld is. Ontwikkelaars vragen telkens opnieuw om een 
extra bouwlaag of extra woonlagen in het dak en dat vertaalt zich 
niet zozeer in betaalbaarheid maar in hogere winstmarges. De 
wisselwerking tussen vraag en aanbod heeft iets irreëels. 
Dit aanbod, dat vooral tot stand kwam in de vorige eeuw, is ook 
nauwelijks aangepast aan de huidige demografische ontwikkelin-
gen. Want door vergrijzing en verdere gezinsverdunning stijgt de 
vraag naar kleinere woonoppervlakten enorm. De perceelgrootte 
van nieuwbouwwoningen daalde tussen 1990 en 2010 van 12 are 
naar ongeveer acht are. Tegelijk is de eengezinswoning niet langer 
het meest gegeerde product. Terwijl de bouw van nieuwe gezins-
woningen tussen 1996 en 2013 zakte van 22.000 naar 15.000 per 
jaar, steeg het aantal nieuwbouwappartementen van 12.000 naar 
20.000 per jaar. Daarmee nam de gemiddelde woonoppervlakte af 
van 136 m² in 1996 naar 100m² in 2012. Zeker in de steden wordt 
de nieuwbouw nagenoeg volledig ingevuld door appartementen. 

De reële immokrant-woningmarkt
De woningmarkt werkt de ‘goede ruimtelijke ordening’ in de 
praktijk bovendien ook meestal tegen. Woningen in verder af-
gelegen kernen rond de centrumstad zijn over het algemeen 
minder duur dan in nabijgelegen randgemeenten, en die zijn 
op hun beurt weer een stuk goedkoper dan woningen in goed 
gelegen centrumwijken. Het maakt dat mensen omwille van de 
‘betaalbaarheid’ vaak kiezen voor een woning die mogelijk op 
andere vlakken nadelen oplevert (meer pendelafstand bijvoor-
beeld, wat negatief is voor de mobiliteit).
In deze marktontwikkeling manifesteert zich wel een nieuw feno-
meen: de onverkoopbaarheid in residentiële wijken en gemeenten 
van grote villa’s (ook op energetisch vlak vaak problematisch). Die 

600.000 bouwmogelijkheden zijn voor nieuwe woningen. 
Elk van die percelen heeft voor zijn eigenaar(s) een bepaalde 
emotionele en uiteraard ook financiële waarde (belegging, spaar-
geld, pensioen, erfenis, …). Tegenover het ruime aanbod staat 
echter slechts een beperkte extra vraag. 
Recente demografische vooruitzichten stellen namelijk dat er 
tegen 2030 ongeveer 240.000 gezinnen zullen bijkomen (Pel-
frene, Schokaert en Lodewijckx, 2015), net tien procent van het 
bestaande aantal woongelegenheden in Vlaanderen (2.400.000, 
waarvan een kwart appartementen). Dat betekent dat een (zeer) 
groot deel van die percelen uit de juridische voorraad de eerst-
volgende 20 jaar niet bebouwd zal worden. Met  andere woorden: 
de ‘waarde’ ervan is virtueel. Bij  de opmaak van het Gewestplan 
is het woongebied overgedimensioneerd en dat zal de komende 
jaren pijnlijk duidelijk worden.
Het feit dat het grootste deel van de bijkomende woningbouw 
de komende decennia bovendien de facto elders zal gerealiseerd 
worden en dus niet op die nog onbebouwde percelen, vergroot die 
‘discrepantie’ nog. En juist hierin zit een groot maatschappelijk 
probleem verscholen, dat almaar groter zal worden naarmate meer 
mensen hun ‘eigendom’ niet meer verkocht zullen krijgen. 
Die vaststelling staat nog los van het feit dat een groot deel van 

die ‘potentiële bouwgronden’ slecht tot zeer slecht gelegen is: ver 
van de kernen, in linten of waardevolle open ruimte, op waterzieke 
gronden … Het is dus maar te hopen dat het beleid er ook effectief 
in slaagt te vermijden dat daar gebouwd wordt. Dat is dus een 
dubbele verantwoordelijkheid voor de overheid: ze zal niet alleen 
een sterk ruimtelijk beleid moeten voeren om verdere versnip-
pering tegen te gaan, maar er ook moeten voor zorgen dat die 
spaarcenten, pensioenen of erfenissen niet ‘waardeloos’ worden. 

De feitelijke ruimtelijke ordening
De feitelijke ruimtelijke ordening heeft er de afgelopen decen-
nia toe geleid dat de dichtheden in de bebouwde omgeving in 
Vlaanderen over het algemeen zeer laag zijn, zelfs in of vlakbij 
vele kernen. Er zijn dan ook nog ontzettend veel mogelijkheden 
voor verdichting binnen het bestaande bebouwde weefsel. De 
oprukkende ‘appartementisering’ is slechts één van de fenomenen 
waaruit blijkt dat er daartoe binnen de bebouwde omgeving wel 
degelijk vanzelf initiatieven ontstaan.
Er is dus meer dan genoeg ruimte om de vraag naar bijkomende 
woningen op te vangen. In principe is het zelfs niet nodig om ook 
maar één perceel van de ‘ juridische voorraad’ (in woongebied, 
en al zeker niet in woonuitbreidingsgebied) aan te snijden. Deze 
vaststelling vergroot de discrepantie nog ten aanzien van de 
‘virtuele’ planologische woningmarkt.
Het geeft ook aan dat de uitdaging inzake ‘verdichting’ de ko-
mende decennia veel minder groot is dan hier en daar wordt 
aangegeven. De totale verdichtingsopgave bedraagt in feite 
slechts ongeveer tien procent, een goede dosering volstaat. 
Hoogbouw is dus helemaal niet ‘noodzakelijk’, evenmin als erg 
hoge dichtheden in elk nieuw project.
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dubbelzinnig op. Enerzijds wordt gezegd dat woonuitbreidings-
gebieden zo weinig mogelijk moeten worden aangesneden, 
anderzijds blijft de deur openstaan voor zogenaamde ‘goed 
gelegen gebieden’. Dat zijn echter zeer grote uitzonderingen, 
dat hoeft er dan ook niet elke keer opnieuw aan toegevoegd te 
worden. Ook het aansnijden voor sociale doelstellingen is niet te 
verantwoorden, maar dat vraagt dan om maatregelen waardoor 
huisvestingsmaatschappijen kunnen bouwen op plekken die hier 
beter voor in aanmerking komen. 
De architectuurwereld pleit dan weer voor hoge dichtheden (tot 
100 woningen/ha), maar ook dat doet hier niet terzake. Er is 
namelijk ruimte genoeg voor verdichting binnen het bestaande 
bebouwde gebied. Voor elke hectare, gebouwd met een dichtheid 
van 15 wo/ha bijvoorbeeld, ‘volstaat’ tien procent verdichting (+ 
1,5 woning). Maar als er geopteerd wordt voor een verdichting 
met 100 procent (+15 woningen), kunnen elders 13,5 woningen 
‘niet gebouwd’ worden of zelfs afgebroken; ook in dat geval 
wordt er voldaan aan de ‘marktvraag’. Nog hogere dichtheden 
veronderstelt impliciet de sloop van veel grotere gebieden, wat 
niet voor de hand ligt. Daarom is het essentieel om het vraagstuk 
steeds te bekijken op die grotere schaal. Verdichten moet uitgaan 
van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en hangt dus af 
van de context. Dat kan hier en daar tot hoogbouw leiden, maar 
het is zeker geen noodzaak.
In plaats van dit soort –in verhouding megalomane– ingrepen, 
kan dus beter gezocht worden naar verdichtingsprojecten die 
qua schaal en morfologie passen in de historische kernen van 
steden en gemeenten. Tal van steden, en zeker gemeenten, 
worstelen vandaag al genoeg met hun eigen karakter, onder 
meer als gevolg van de nefaste appartementisering. Dat vraagt 
extra aandacht.
Ook het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen biedt voorlopig geen 
afdoend antwoord op de geschetste problematiek. De doelstel-
ling om de huidige inname van open ruimte, naar rata van zes 
ha/dag, tegen 2050 af te bouwen is te weinig ambitieus. Als het 
niet al op veel kortere termijn gebeurt, zal het kalf in 2050 al 
verdronken zijn. De verdere versnippering van de ruimte-inname 
in Vlaanderen zal dan onomkeerbaar en de mobiliteit helemaal 
onoplosbaar geworden zijn. Er is dus een structurele benadering 
nodig op het juiste niveau en die ontbreekt tot nu toe. 

Waar moet dit naartoe? En hoe?
De beoogde oplossing van het woonvraagstuk is dubbel: stimu-
leren van een kwalitatieve, duurzame, sociale, maatschappelijk 
verantwoorde en betaalbare woningmarkt, in een aantrekkelijke, 
gezonde woonomgeving, ingebed in een ‘gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling’. Een cruciale factor in dat debat is de aansturing 
van de woonontwikkeling. Voorgaande aspecten tonen duidelijk 
aan dat dit in eerste instantie een ‘selectief verdichtingsbeleid’ 
veronderstelt. De vraag is dan ook niet hoe verdichting best 
kan gerealiseerd worden, maar vooral waar die wenselijk is, 
en waar vooral niet. Om dit waar te maken is er dringend nood 
aan geschikte beleidsinstrumenten. We sommen er hier een 
aantal op.

BENADERING OP MAAT VAN DE KERNEN – Zoals aangege-
ven is de verdichtingsopgave in feite erg laag in verhouding tot het 
aangesneden bebouwde  gebied of het juridisch nog beschikbare 
aanbod. Selectiviteit is daarom primordiaal. Verdichting op maat 
(+ tien à 20 procent volstaat) biedt een uitgelezen laatste kans 
op ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Kernversterking is daarbij 
het enige te verantwoorden uitgangspunt, vertrekkend van de 
historische opbouw, de eigenheid en het karakter, de samenhang 
en de morfologie, markante gebouwen en beeldbepalende per-
spectieven. Daar hoort ook het respect bij voor – of zo nodig het 
herstel van – de blauwgroene structuren die doorheen de kernen 
lopen. Dit netwerk is van structureel belang voor de leefbaarheid 
van de woonomgeving. 
De enige criteria voor verdere verdichting zouden de nabijheid 
van voorzieningen moeten zijn, en de nabijheid van belangrijke 
knooppunten in een sterk uitgebouwd openbaar-vervoernetwerk, 
essentieel in functie van duurzame mobiliteit.
Elke gemeente zou daarbij kunnen vertrekken van de bestaan-
de ‘inventaris onbebouwde percelen’, te verdelen over diverse 
‘zones’, elk met een overzicht van bestaande dichtheden en 
een streefcijfer voor de toekomstige ontwikkelingen. Het kan/
moet ook een mathematische oefening zijn: wat is de ideale 
verdichting op niveau van de eigen gemeente, uitgaande van 
de demografische groeiprognoses? Het moet resulteren in een 
beleidsvisie met diverse verdichtingsmodellen, met uitspraken 

woningen zijn ‘historisch’ overgewaardeerd, sinds enkele jaren 
dalen de prijzen (NIS2014); wie zijn vraagprijs handhaaft, moet 
vaak jarenlang wachten. Er zijn nu eenmaal te weinig jonge grote 
gezinnen die dit marktsegment opnieuw kunnen invullen. 
Het is erg onwaarschijnlijk dat deze tendens nog zal keren. De 
NIS-prognoses tonen namelijk aan dat het aandeel kleine ge-
zinnen nog zal toenemen tot 2060, terwijl het aandeel gehuwde 
koppels met kinderen verder daalt, de geaggregeerde cijfers 
tonen een sterke verdere verdunning. Kleinere woningen en 
appartementen zullen dus ook in de toekomst het grootste deel 
van de vraag uitmaken. Het geeft ook aan dat renovatie van het 
bestaande woonareaal op zich al een groot deel van de behoefte 
kan opvangen (meer kleinere woongelegenheden binnen dezelfde 
gebouwde vloeroppervlakte).
Discussies over oplossingen op perceelniveau zijn in die optiek 
totaal irrelevant. Een villa opdelen in twee of meer percelen 
biedt voor de huidige eigenaar misschien een oplossing op korte 
termijn, maar is als systeem onmogelijk op grote schaal door 
te voeren. 

De onbestaande (sociale) huurmarkt
Historisch gezien kampt Vlaanderen nog met een bijkomend 
probleem: de zeer krappe sociale woningmarkt en de vrijwel 
onbestaande private huurmarkt. Jarenlang was het beleid bijna 
uitsluitend gericht op individuele woningverwerving. Recente 
pogingen om een grotere spreiding van sociale woningen te 
bewerkstelligen zijn positief, maar mogen in de steden niet leiden 
tot stagnatie. De sociologische realiteit zegt immers dat de vraag 
in stedelijke agglomeraties altijd veel groter zal blijven dan in 
gemeenten in het buitengebied.
De sociale woningbouwmaatschappijen worstelen op hun beurt 
met een aantal marktmechanismen. Percelen in kernen of grotere 

steden zijn vaak onbetaalbaar in het kader van sociale huisves-
ting, zelf beschikken veel maatschappijen over een ‘ juridische 
voorraad’ of patrimonium aan gronden in woonuitbreidingsge-
bieden, die omwille van planologische redenen dan weer beter 
niet bebouwd worden. Op geen van beide fenomenen heeft het 
beleid vandaag een afdoend antwoord.

Een mank lopende 
ruimtelijke ordening 
Het resultaat van dit alles is in eerste instantie een inefficiënte 
en weinig kwalitatieve bestaande ruimtelijke ontwikkeling. Zo-
als reeds gezegd, werkt de woningmarkt de ‘goede ruimtelijke 
ordening’ zelfs regelrecht tegen (hoge prijzen waar ontwikkeling 
gewenst is, lage prijzen waar dit niet het geval is en veel te weinig 
middelen en mechanismen om hier een afdoende sociale correctie 
op te bieden). Daarnaast is de woningmarkt uit evenwicht. Prijzen 
zijn voor veel mensen te hoog, de technische en architecturale 
kwaliteit vaak ondermaats. De complexiteit van het gegeven 
maakt ingrijpen ook extreem ingewikkeld. De afgelopen decen-
nia is het beleid er alleszins niet in geslaagd hier een structureel 
antwoord op te geven, terwijl net dát erg urgent wordt. 
Bovenstaande redenering heeft immers voldoende aangetoond 
dat de huidige situatie vroeg of laat zal leiden tot Griekse of 
Spaanse toestanden (totale crash van de vastgoedmarkt, structu-
rele waardevermindering van individueel woningpatrimonium). 
Daar moet een nieuw beleid tegenover staan, gewapend met 
aangepaste beleidsinstrumenten en middelen.
In de sector gaan daarvoor zeer uiteenlopende en tegenstrijdige 
stemmen op.
De bouwsector blijft ervoor pleiten om meer woonuitbreidings-
gebieden aan te snijden, het beleid (bij monde van minister van 
Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege) antwoordt hier erg 

DE VRAAG IS NIET 'HOE' 
VERDICHTING BEST 
KAN GEREALISEERD 
WORDEN, MAAR 'WAAR' 
DIE WENSELIJK IS, EN 
VOORAL: WAAR NIET.
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over ‘waar wél verdichten en waarom’ (nabijheid, voorzieningen), 
‘waar niet meer bouwen en waarom niet’ (schrappen woon- en 
uitbreidingsgebieden, onverkoopbare percelen).

BENADERING OP MA AT VAN BOUWBLOKKEN  – Maat-
schappelijk is het van belang deze operatie uit te voeren vanuit 
een zekere collectieve inslag, via een soort ‘socialisering van de 
individualistische woontraditie’, en stap voor stap. 
Men kan daarbij denken aan een werkwijze op schaal van een 
heel bouwblok om samen met de vastgoedsector en alle betrok-
ken eigenaars een verbetering te realiseren, ook op ecologisch 
vlak en in combinatie met de nodige verdichting. Noem het een 
soort ‘stedelijke ruilverkaveling’, organiseer daarvoor een sterke 
regie en reserveer de nodige middelen om dat te stimuleren. 
Laten we dat dringend uitproberen.

VERHANDELBARE BOUWRECHTEN  – In dat verhaal kunnen 
ook ‘verhandelbare bouwrechten’ een denkspoor zijn, verder 
onderzoek moet dat soort nieuw mechanisme operationeel 
maken (zie ook elders in dit nummer: ‘Verhandelbare ontwik-
kelingsrechten’, van Tom Coppens).
Hoe zou dat er kunnen uitzien? Men zou bijvoorbeeld voor elke 
nieuw te bouwen woongelegenheid één bouwrecht kunnen inbren-
gen, verkregen op een ander, nog niet bebouwd of slechter gelegen 
perceel. De omzetting van dit bouwrecht naar een andere locatie 
veronderstelt wel dat de woning waarvan het bouwrecht wordt 
verhandeld en ingebracht, voorgoed verdwijnt. Op die manier 
kan stelselmatig terug een deel open ruimte gecreëerd worden.
Veronderstel dat daarbij elke vandaag bebouwde vierkante 
meter woning een bepaalde verhandelwaarde krijgt, net als de 
‘potentiële’ woningen op nog onbebouwde percelen (samen meer 
dan voldoende voor de noden in de komende 30 jaar). Realisatie 
van elke nieuwe vierkante meter zou dan gepaard moeten gaan 
met het schrappen van een gelijk aantal vierkante meter elders. 
Daartoe dient een soort prijsmechanisme ontwikkeld te worden, 
bijvoorbeeld recht-evenredig met het aantal m², met een correc-

tiefactor aangaande de kwaliteit van de technische uitrusting, 
mogelijk met een iets hogere quotering van eenheidsprijzen voor 
woningen dan voor appartementen.
Wie meerdere woongelegenheden wil realiseren in een nieuw, 
goed gelegen project, zou dan een evenredig aantal bouwrech-
ten moeten inbrengen. Dit systeem maakt het ook mogelijk 
om speculatie tegen te gaan, het profijt zit er dan immers niet 
langer in op een bepaalde plek ‘méér’ te kunnen realiseren dan 
aanvankelijk voorzien of toegelaten; ruimtelijke kwaliteit kan 
dan eindelijk de maatstaf worden voor een gewenste en gedo-
seerde ontwikkeling. Dergelijk systeem moet tegelijk realistisch 
én sociaal zijn, het hoeft ook geen gevaar in te houden voor de 
sector, integendeel.

Geen uitstel meer
We zien vandaag hoe grote spelers, zowel ontwikkelaars en 
promotoren als sociale bouwmaatschappijen en de overheid 
zelf, voortdurend op zoek zijn naar achterpoortjes om toch nog 
te ontwikkelen (sociale woningbouw in woonuitbreidingsgebie-
den, bijvoorbeeld). Het wordt hoogtijd dat juist de professionele 
sector mee op zoek gaat naar een economisch gefundeerd, 
realistisch en maatschappelijk verantwoord mechanisme om 
die scheefgetrokken situatie echt aan te pakken. Of wordt er 
liever gewacht tot  het moment dat niet alleen de vastgoedsector 
maar ook vele individuele eigenaars mee de dupe worden van 
een gebrek aan beleid?
Voor dergelijk revolutionair vernieuwend systeem is een grondige 
voorbereiding noodzakelijk. Daarom zou het goed zijn de hele 
sector daar van meet af aan bij te betrekken (projectontwik-
kelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, de huursector, 
immokantoren). Het debat moet verbreed worden naar eigenaars 
en (buurt)bewoners zelf, maar daarnaast is ook de inbreng van 
externe experten noodzakelijk (financies, notarissen etc.). Waar 
wachten we nog op?
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