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THEMATISCHE 
VERTALING

Dit tweede deel beschrijft wat de ruimtelijke 
principes en strategieën betekenen voor het 
beleid. We vertalen ze naar uitgangspunten en 
beleidslijnen. Die geven op hoofdlijnen aan hoe 
we rond verschillende thema’s omgaan met 
onze ruimte. Uiteraard moeten deze nog verder 
op maat uitgewerkt worden, afhankelijk van de 
specifieke locatie en context. 
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WONEN

Waar en hoe we wonen heeft een belangrijke impact op onze 
ruimte.  Zeker nu er nog heel wat inwoners bij komen de 
volgende 15 jaar. Daarover willen we goede afspraken maken 
in dit beleidsplan ruimte. Ruimtelijke ordening van haar kant 
kan bijdrage aan de kwaliteit van onze woonomgeving, en er 
mee voor zorgen dat een gepaste en kwalitatieve woning voor 
iedereen beschikbaar is.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves (Actieprogramma 
Ruimte) vallen binnen het beleidskader wonen: 

• Beleidslijnen rond kernversterking en ruimtelijk rendement 
juridisch verankeren via stedenbouwkundige instrumenten;

• Ondersteunen van gemeenten bij kernversterkend beleid;

• Stimuleren van woonprojecten in de kernen;

• Stimuleren en ondersteunen van projecten van  
woningdelen43;

• Ondersteunen en begeleiden van gemeenten bij duurzame 
ontwikkeling van woonwijken;

• Onderzoek naar instrumenten om ontradend beleid te 
voeren ten aanzien van het minder goed gelegen juridisch 
aanbod aan bouwpercelen;

• Informeren en adviseren over duurzaam gebruik van 
materialen, energie en water.

43 Woningdelen is de koepelterm voor opsplitsingen en woonvormen zoals co-wonen, 
cohousing, woongroepen en zorgwoningen. 
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UITGANGSPUNTEN

Nood aan een trendbreuk

Zoals in het eerste hoofdstuk werd toegelicht, 
staat de provincie Vlaams-Brabant voor belangrijke 
demografische uitdagingen. Door de verwachte 
bevolkingstoename en gezinsverdunning blijft 
een belangrijke nood aan bijkomende woningen 
bestaan. Maar tegelijk stellen we de manier van 
bouwen van de laatste decennia maar beter bij, 
gezien de grote maatschappelijke en ecologische 
impact van het perifeer wonen. Bovendien ontstaat 
op veel plaatsen een onevenwicht tussen het 
bestaande woningaanbod (vooral grote woningen) 
en de woningbehoeften (vooral kleinere woningen).
 
We staan dus voor de uitdaging om op verschillende 
vlakken een trendbreuk44 te realiseren in het 
regionaal woonbeleid.

De meest geschikte woonlocaties

Hoe selecteren we toekomstige woonlocaties? Dat 
doen we op twee essentiële kenmerken:

• een goede multimodale connectiviteit (om onze 
verplaatsingsbehoeften op een kwalitatieve en 
duurzame manier in te vullen);

• de nabijheid van voorzieningen (om vlot te 
voorzien in onze levensbehoeften). 

Aanvullend speelt ook de nabijheid van een 
voldoende ruim tewerkstellingsaanbod een rol. 

Onze steden en de meeste kernen beantwoorden 
het best aan deze essentiële kenmerken. De 
te ontwikkelen woonlocaties zullen zich dus 
hoofdzakelijk in de steden en kernen situeren.

Perifere gebieden kennen onvoldoende 
multimodale connectiviteit en een te beperkt 
voorzieningenaanbod. Een verdere ontwikkeling 
van deze gebieden als woonlocatie is daarom niet 
aangewezen. Het provinciale ruimtelijk beleid kiest 
ervoor om de aangroei van het ruimtebeslag door 
perifeer wonen zo snel mogelijk af te bouwen.

Het aanbod aan bouwgronden overstijgt ruim de 
behoefte aan bijkomende woningen, behalve in en 
rond de steden. Een groot deel van die bouwgronden 
is bovendien gelegen buiten de kernen en op 
plekken die slecht multimodaal zijn ontsloten. Deze 
overcapaciteit bemoeilijkt een effectieve bijsturing 
van het woonbeleid. Daarom wordt dit minder 
geschikt overaanbod maar beter ingeperkt en de 
geschikte bouwgronden geactiveerd. 

Compacter en dichter bouwen

Niet alleen waar, maar ook de manier hoe we bouwen  
moet veranderen. Het streefdoel is een hogere 
woningdichtheid met compactere woonprojecten 
in diverse vormen van gestapelde of geschakelde 
woningen, met aandacht voor de bestaande 
schaal en context. In landelijke dorpskernen ligt 
de nadruk op een selectieve toename van het 
totale woonaanbod met behoud van het landelijke 
karakter (diversifiëring van het woonaanbod is 
hier wel mogelijk). In de woongebieden buiten de 
kernen ligt de nadruk op minimale toename van het 
totale woonaanbod met behoud van het landelijke 
karakter.

WONEN

44 Voorliggend beleidsplan bouwt verder op een aantal principes uit het RSVB-1: de prioritaire ontwikkeling van de stedelijke gebieden en de 
geselecteerde kernen in het buitengebied met goede ontsluiting; de verdichting van het bestaande weefsel; de herwaardering van historische 
nederzettingsvormen; het tegengaan van verdere verlinting; aandacht voor nieuwe woontypologieën; nood aan een inhaalbeweging voor het sociaal 
woonbeleid; aandacht voor de woonnood van specifieke doelgroepen. Deze principes hebben weinig doorwerking gekregen in de uiteindelijke 
selectie van kernen en de inzet van concrete instrumenten. Uiteindelijk zijn er sinds de goedkeuring van het RSVB-1 te weinig woningen in steden 
en dorpskernen gerealiseerd, en teveel daarbuiten.
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Woningtype, betaalbaarheid en 
woonkwaliteit

Kleine woningen

Er is een groeiende nood aan kleine woningen, 
omdat het aantal (heel) kleine gezinnen toeneemt. 
Daar moeten we rekening mee houden bij de 
realisatie van bijkomende woningen. Met extra 
oog voor de specifieke woonbehoeften van de 
verouderende bevolking.

Betaalbaar en sociaal

De vastgoedprijzen in grote delen van Vlaams-
Brabant stijgen sterk. Als antwoord hierop zijn er 
meer betaalbare woningen en woonprojecten met 
sociaal karakter nodig. Zeker voor deze doelgroepen 
- ouderen, kleine gezinnen, economisch kwetsbare 
gezinnen - is de nabijheid van voorzieningen en 
de multimodale connectiviteit van groot belang. 
Een groot deel van het huidige aanbod aan 
bouwgronden is door zijn bestemming (grote 
woningen) en door zijn ligging (buiten de kernen) 
niet in staat om in te spelen op deze woningnoden. 
Het komt er dus op aan om voldoende betaalbare 
en woonprojecten met sociaal karakter op geschikte 
plekken te voorzien.

Kwaliteit

Een extra aandachtspunt is de verbetering van de 
woningkwaliteit. Een belangrijk aantal woningen 
beantwoordt nog niet aan de hedendaagse 
kwaliteitseisen. Een nog grotere groep woningen 
is onvoldoende aangepast aan de toenemende 
energieprestatie-eisen, soms in die mate dat een 
structurele en afdoende verbetering van de woning 
nog moeilijk haalbaar lijkt. 

Woningprogrammatie

Gemeenten en steden hebben via het 
planningsinstrumentarium, het vergunningenbeleid 
en de gebiedsontwikkelingen een grote invloed op 
de woningproductie (in aantal, type en locatie). De 
provincie beschouwt het als haar uitdaging om samen 
met de lokale besturen een woningprogrammatie 
uit te werken die een antwoord biedt op de 
toekomstige woningbehoefte.45 Daarbij houdt ze 
rekening met de uitgangspunten en de beleidslijnen 
van het provinciale ruimtelijke beleid.

Deze woonprogrammatie kan door de provincie 
uitgewerkt worden, als aanvullende actie bij het 
provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant.   
De woningprogrammatie geeft een indicatie van 
de beleidsopgaven waar elke gemeente voor staat 
op vlak van woningbouw. Ze kan door de lokale 
besturen gebiedsgericht verder worden verfijnd, 
rekening houdend met de beleidslijnen van het 
beleidsplan.

THEMATISCHE VERTALING | WONEN

45 De woningbehoefte wordt gebaseerd op bevolkingsprognoses van de Studiedienst Vlaamse Regering (tot 2030) en het Federaal Planbureau (tot 
2060). Op deze prognoses kan een zekere afwijkingsmarge worden ingecalculeerd, in functie van wijzigende migratiepatronen en economische 
perspectieven.



127126

Provincie Vlaams Brabant beleidsplan ruimte - tweede voorontwerp

Bijkomende woningen

Publieke
ruimte

Versterken woonaanbod 
nabij HOV knooppunten

Herontwikkeling 
binnenstedelijke 
locaties‘

Nieuw woonprojecten 
in stedelijke wijken

Groen

WONEN: Demografische groei in de steden

Demografische groei in de steden

Steden zijn het best geschikt om de behoefte aan 
bijkomende woningen op te vangen omwille van hun 
ruim voorzieningenaanbod, hun goede multimodale 
connectiviteit en het groot tewerkstellingsaanbod.46

Het is daarom aangewezen om in Vlaams-
Brabant de steden te stimuleren als aantrekkelijke 
woonlocaties. De woonregio’s die een stad 
omvatten, krijgen een proportioneel groter aandeel 
in de woningprogrammatie toebedeeld. Binnen 
deze woonregio’s wordt de groei dan vooral in de 
steden en de stedelijke kernen47 geconcentreerd. 

BELEIDSLIJNEN

THEMATISCHE VERTALING | 
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WONEN

46 Voor verdere uitwerking: zie de thema’s “voorzieningen”, “mobiliteit” en “economie”.
47 Met “stad” wordt hier niet het administratieve grondgebied bedoeld, maar het geheel van centrumstad en omliggende kernen en wijken die 
een (potentieel) stedelijk karakter hebben. Het ruimtelijk systeem “stad” kan kleiner of groter zijn dan de administratieve afbakening. 
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WONEN: Een sterkere groei in de kernen met een hoog voorzieningenniveau binnen de multimodale 
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Groei binnen de kernen met een hoog 
voorzieningenniveau en binnen de 
multimodale corridors

2

Zoals in het thema mobiliteit werd geschetst, 
voorziet het beleidsplan ruimte de uitbouw van 
regionale HOV-stamlijnen in de corridors tussen 
de steden (als de vervoervraag groot genoeg is). 
De kernen die bediend worden door deze HOV-
stamlijnen, zijn multimodaal goed ontsloten. 

Dankzij deze multimodale connectiviteit en 
de directe verbinding met naburige steden en 
werkgelegenheidspolen, komen deze kernen in 
aanmerking om een proportioneel groter deel van de 
woningbehoefte op te vangen. Door deze extra groei 
stijgt de vervoervraag binnen deze vervoercorridor. 
Dat vergroot dan weer het economische draagvlak 
voor hoogwaardig openbaar vervoer. 

Hoogdynamische woonkernen48

Kernen met een goed voorzieningenniveau en/ of 
ontsloten door hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV), noemen we verder‚ hoogdynamische 
woonkernen‘. Zij krijgen in de woningprogrammatie 
het grootste groeipercentage toegemeten. De 
kernen met een hoger voorzieningenniveau dan 
de omliggende kernen noemen we verder als 
‘hoogdynamische woonkernen - kerndorpen’. De 
kernen ontsloten door hoogwaardige openbaar 
vervoer noemen we verder ‘hoogdynamische 
woonkernen - vervoerskernen’.

Binnen de vervoerskernen kunnen nieuwe woningen 
bij voorkeur op korte afstand tot de HOV-halte 
worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen kunnen 
mee een hefboom vormen voor de realisatie van de 
HOV-stamlijnen. Zolang er geen zekerheid bestaat 
over de uitbouw van de HOV-stamlijn, kunnen 
bepaalde ontwikkelingen uitgesteld worden. 

De selectie van de hoogdynamische woonkernen 
wordt vastgelegd in het beleidskader ‚selecties en 
ontwikkelingsperspecteiven‘ van dit beleidsplan.49

 

THEMATISCHE VERTALING | WONEN

48 “hoogdynamische woonkern“ is een nieuwe categorie t.o.v. het RSVB, aangezien het RSVB de multimodale bereikbaarheid niet nadrukkelijk 
meenam als parameter in de categorisering van de kernen. 
49 De categorisering van de kernen op de kaarten die opgenomen zijn in deze beleidsnota hebben een richtinggevend karakter.
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WONEN: Buiten de corridors

Buiten de corridors

3

Woningen concentreren in dorpskern

Ook buiten de multimodale corridors worden 
bijkomende woningen geconcentreerd in de 
dorpskernen, omwille van de nabijheid van 
dagelijkse voorzieningen en van een sociaal 
netwerk. Deze concentratie vergroot het draagvlak 
voor voorzieningen. Zo dragen de extra woningen 
bij tot de kernversterking en creëren ze een leefbare 
omgeving. 

Buiten de hoogdynamische woonkernen ligt het 
groeipercentage voor de kernen lager dan binnen 
de corridors. De groei kan verder verfijnd worden 
in functie van het voorzieningenniveau: kernen 
met een hoog voorzieningenniveau krijgen een iets 
grotere groei vooropgesteld dan kernen met een 
beperkt voorzieningenniveau.50

Gezinsverdunning opvangen

Om de vergrijzing en de gezinsverdunning op te 
vangen, zijn aangepaste woontypologieën nodig. 
Ook in de kernen buiten de HOV-corridors wordt 
vooral het aanbod aan kleine wooneenheden 
versterkt. Zeker voor deze woningtypes is het 
belangrijk dat ze in de dorpskernen terechtkomen. 

Het volume aan bijkomende woningen zal eerder 
beperkt zijn. Daarom is het aangewezen deze 
extra woningen te clusteren in een verkeersluw 
dorpshart, gecombineerd met bestaande en/of 
nieuwe voorzieningen. 

In de gehuchten51 is het voorzieningenniveau te 
beperkt om een significante aangroei van het 
woningbestand te verantwoorden. Deze groei zou 
overigens ten koste gaan van de groei in de kernen. 
 

THEMATISCHE VERTALING | WONEN

50 “Landelijke kerndorpen” corresponderen als beleidscategorie in grote mate met de oude RSVB-categorie “hoofddorp”. 
51 Als gehuchten worden beschouwd: kleinere woningclusters, meestal gekend als oudere nederzetting (cf. toponiem, eigen statistische sector). 
Sommige gehuchten werden in het RSVB geselecteerd als “kern in het buitengebied”.
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WONEN: Kwalitatieve kernversterking
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4

De noodzakelijke verdichting moet de eigenheid 
van onze steden en woonkernen versterken. Zo 
is het in landelijke dorpen gewenst om de vaak 
contextloze ‘verappartementisering’ tegen te 
gaan. Er moet – zowel in steden als dorpskernen, 
elk op een aangepaste wijze – ingezet worden op 
projecten die respect opbrengen voor de historische 
context, de schaal van de omgeving en het erfgoed. 
Daarnaast moet er aandacht besteed worden 
aan gebruiksvriendelijk maken van de publieke 
ruimte voor alle bevolkingsgroepen. Dit betekent 
onder andere dat we zorgen voor een goede 
toegankelijkheid voor ouderen en personen met 
een handicap. We zetten ook in op de uitbouw van 
publieke groene ruimte en (groene) speelruimte. En 
een fijnmazige groenblauwe dooradering van de 
bebouwde kernen nodigt uit om te voet te gaan. 

THEMATISCHE VERTALING | WONEN
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WONEN: Selectieve verdichting en vernieuwing
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Selectieve verdichting en 
vernieuwing

Woningen moeten voldoen aan eisen rond 
wooncomfort en energieprestatie. Om het 
energieverbruik te verminderen, worden de 
energieprestatie-eisen voor gebouwen de volgende 
jaren steeds strenger. 

Woningen met beperkt wooncomfort of een grote 
energiebehoefte moeten dus aangepakt worden. Zijn 
deze beperkingen structureel, dan wordt de woning 
beter vervangen. Dat biedt in steden en dorpskernen 
kansen voor verdichting. Grotere bouwdichtheden 
kunnen maatschappelijke meerwaarde creëren, 
bijvoorbeeld door te investeringen in publieke 
ruimte of in gemeenschapsvoorzieningen, of in  
collectieve systemen voor hernieuwbare energie of 
deelmobiliteit.

Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde kan 
door het opleggen van stedenbouwkundige lasten 
(ad hoc of structureel verankerd in een verordenend 
instrument) binnen het vergunningenbeleid.

Buiten de kernen

Buiten de steden en de dorpskernen kan een 
deel van de bestaande – vaak grote - woningen 
mits de nodige aanpassingen geschikt gemaakt 
worden voor de grotere groep zorgbehoevenden 
(zorgwoningen). Bij kleinere, compacte, woningen 
kan daarbij eventueel gedacht worden aan kleine 
zorgunits in de tuin als tijdelijke oplossing voor die 
zorgvraag.

Het komt er op aan om de investeringen inzake 
vernieuwing en verdichting maximaal in de kernen 
te laten terecht komen. Die investeringen vormen 
immers een hefboom voor een kwalitatieve 
kernversterking. 

In die zin is het niet aangewezen om buiten de 
steden en de dorpskernen systematisch bijkomende 
woningen te creëren door bestaande woningen 
op te delen of niet-residentiële gebouwen naar 
woningen om te vormen. 
Enkel op specifieke locaties waar er duidelijk een 
andere maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd 
kan worden (bijvoorbeeld behoud historisch 
erfgoed, reconversie verwaarloosde site, …)  kan 
in het kader van efficiënt ruimtegebruik een 
ontwikkeling of opdeling van bestaande woningen 
buiten de kernen overwogen worden. We houden 
hierbij rekening met de kwaliteit van de bestaande 
bebouwing en de mate waarin ze gelegen zijn ten 
opzichte van de kernen

Maar evengoed kan in bepaalde gevallen overwogen 
worden om verouderde woningen die bovendien 
slecht gelegen zijn (bij voorbeeld middenin de open 
ruimte), niet meer te verbeteren of te vervangen, 
maar wel te herlokaliseren. Reconversie van niet-
woongebouwen kan daarnaast ook selectief ingezet 
worden om de open ruimte te versterken…). Zo 
kan op langere termijn het ruimtebeslag in de open 
ruimte afgebouwd worden. Daarbij hebben we ook 
voor een billijke compensatie voor de betrokken 
eigenaars.

 

5

WONEN
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WONEN: Goedkope woonprojecten met een sociaal karakter in steden en kernen
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Goedkope woonprojecten met een 
sociaal karakter in steden en kernen

6

De provincie wil voor iedereen het recht op 
menswaardig wonen waarborgen. De effecten van 
gentrificatie – de verdringing van kansengroepen - na 
een stadsvernieuwing of dorpskernherwaardering 
moeten we proberen te voorkomen. De provincie 
blijft pleiten voor een evenwichtige spreiding 
van betaalbare woningen en woonprojecten met 
een sociaal karakter over de verschillende steden 
en kernen. Een bijzonder aandachtspunt vormt 
de hoge kostprijs van bouwgronden in steden 
en binnen kernen. De financiering van de sector 
sociaal woonbeleid is onvoldoende afgestemd 
op de gewenste verdichting in steden en kernen. 
Om binnen die kernen een voldoende aanbod 
betaalbare  woningen en woonprojecten met een 
sociaal karakter te realiseren, moeten we actief 
mogelijkheden aangrijpen om de grondposities van 
sociale woonactoren daar te versterken (inzetten 
van overheidsgronden, opleggen van lasten…). 
Naast de overheid heeft ook de private woning- en 
vastgoedmarkt hier een rol te vervullen. 

THEMATISCHE VERTALING | WONEN
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WONEN: Versnippering van de open ruimte tegengaan
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Versnippering van de open ruimte 
tegengaan

We moeten de verdere versnippering van de 
open ruimte door wonen tegengaan. Daarom is 
het innemen van extra ruimte voor woningen – 
bijvoorbeeld door nieuwe verkavelingen - buiten de 
steden en woonkernen te vermijden. Een groot deel 
van de nog beschikbare bouwpercelen voldoet niet 
noodzakelijk aan de toekomstige woningvraag en 
wordt dus buiten de steden en woonkernen liefst zo 
weinig mogelijk ingezet. 

Zonder extra open ruimte in te nemen, kunnen 
ingesloten, bouwrijpe percelen nog wel worden 
overwogen in gehuchten, woonfragmenten, 
verkavelingen en woonparken. Een grotere 
dichtheid dan de huidige - bijvoorbeeld door 
een verdere opdeling van kavels – is echter niet 
aan te raden. Ook nieuwe meergezinswoningen 
door nieuwbouw of de opdeling van bestaande 
woningen buiten de kernen, wijzen we af.

THEMATISCHE VERTALING | 
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WONEN
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N

0 1 3 5 10 Km

Railways

Regionaal trambus

Regionaal bus

Fietssnelweg

Built up area

Hubs

Trein - Lokaal

Trein - Lokaal nieuwe

Trein - Regionaal

Trein - Inter regionaal

Trein - Nationaal

Trein - Internationaal

Goed uitgerust voorzieningenniveau

Matig uitgerust voorzieningenniveau

Steden

Deze kaart vormt slechts een illustratieve weergave van de voorgaande principes en kent slechts een indicatief karakter. 

GESCHIKTE WOONLOCATIES - SYNTHESE MULTIMODALE CONNECTIVITEIT EN 
NABIJHEID VAN VOORZIENINGEN
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