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Het tijdperk van de villa is voorbij
vrijdag 31 augustus 2012, 03u00

baksteen in onze maag moet kleiner

Een villa met een lap grond errond: wie kan dat tegenwoordig nog betalen?

BRUSSEL - Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. Daarom gaan we volop anders wonen. In de hoogte,
samen met andere gezinnen, maar vooral kleiner. ‘Wie wil nu nog een grote villa met een lap grond erbij?’

Van onze redacteur

Begint de toekomst in Vinderhoute? In het rustige Oost-Vlaamse dorpje staan sinds kort zeventien huizen in
blokken van drie, met daarnaast een gemeenschappelijk paviljoen van 400 vierkante meter. Alles midden in
het groen. Het is een co-housing project. Nog relatief onbekend in Vlaanderen maar populair in de Verenigde
Staten en Scandinavië . En op het lijf geschreven van Koenraad Depauw. ‘Mijn vriendin en ik hebben in onze
studententijd altijd samengewoond met vrienden. Zo konden we huizen met een tuin huren in hartje Gent.
Voor veel kotstudenten een verre droom. We zijn op zoek gegaan naar een formule om het samenleven verder
mogelijk te maken na onze studententijd. En zo zijn we gestoten op het co-housen. Het idee is dat iedereen
een huis heeft dat genoeg privacy biedt, maar relatief klein is. Daarnaast heb je een grote
gemeenschappelijke voorziening. Dat evenwicht tussen privacy maar ook veel sociaal contact was voor mij
heel belangrijk.’

Kleiner wonen met oog voor privacy en sociaal contact. Kan het ooit aanslaan in Vlaanderen, dat paradijs van
lintbebouwing en villawijken ?

Misschien moet het wel. Want Vlaanderen raakt in hoog tempo volgebouwd. Gisteren trok de Vlaamse
Confederatie Bouw (VCB) aan de alarmbel. ‘We moeten beseffen dat de toegekende ruimte voor wonen zeer
krap aan het worden is’, zegt algemeen directeur Marc Dillen . Het is een kwestie van simpele rekenkunde.
Tussen nu en 2020 komen er volgens de VCB 262.400 gezinnen bij. Voor al die nieuwe gezinnen hebben we
momenteel zo’n 247.553 onbebouwde percelen ter beschikking. Conclusie : binnen acht tot negen jaar is de
laatse morzel bouwgrond opgebruikt.

Dat is natuurlijk een beetje doemdenken – verre van al die nieuwe gezinnen gaan een eigen huis bouwen.
Maar het signaal is duidelijk : we moeten bewuster omspringen met de beschikbare bouwruimte. Volgens de
VCB moeten we beginnen met alle bouwruimte beschikbaar te maken die we hebben. Ongeveer 16,5 procent
of 227.000 hectare van het Vlaamse grondgebied is woongebied. Maar daarvan zit er nog 15.000 hectare op
slot. ‘Daar zit bouwgrond tussen die nu als tuin wordt gebruikt, of als speelplein , maar vooral ook
woonuitbreidingszones . We roepen op om die laatste dringend aan te snijden’, besluit Dillen . Goed voor een
slordige 450.000 extra wooneenheden. Maar dan is de grond echt op.
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Klein maar fijn

En dus moeten we net zoals de pioniers in Vinderhoute nadenken over hoe we in de toekomst onze
huisvesting gaan organiseren. In de eerste plaats door kleiner te gaan wonen. Die tendens doet zich ook al
buiten Vinderhoute voor. Een bouwgrond heeft vandaag een gemiddelde oppervlakte van 864 m², terwijl dat in
2001 nog 1.127 m² was. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van een Belgische nieuwe woning is in 15
jaar gedaald met bijna 19 procent, met name van 129 m² naar 105 m². De baksteen in onze maag wordt stilaan
een baksteentje. Dat komt onder meer doordat gemeentes graag zoveel mogelijk woongelegenheid op een
verkaveling willen creëren. Waar er vroeger tien huizen werden gebouwd, zijn dat er nu veertien kleinere.

Dat zijn steeds vaker gesloten en halfopen bebouwingen. Die verschuiving is razendsnel gegaan (zie grafiek).
Tussen 2005 en 2007 bouwden aannemers van grootschalige nieuwbouwprojecten voor 70 procent open
bebouwingen – lees: de klassieke villa met een lap grond errond, liefst zo ver mogelijk van de buren en
opgetrokken in de zo populaire pastorijstijl . Amper vijf jaar later bestaat nog slechts een procent van de
projecten uit het neerpoten van zo’n groep villa’s. De trend gaat in de richting van gesloten bebouwingen en
steeds vaker worden percelen met appartementen bebouwd in plaats van met individuele huizen.

De reden voor die verschuivingen is vooral te vinden in onze portemonnee. Bouwgrond is schaars en dus
duur. De gemiddelde prijzen van de bouwgronden zijn in twintig jaar verzesvoudigd van 25 naar 165 euro per
vierkante meter. Dan denkt een particulier al eens twee keer na voor hij duizenden euro’s bouwgrond opoffert
aan een grote tuin. Bovendien kost een appartement gemiddeld zo’n 206.000 euro, een villa een kleine
355.000 euro. Tel uw winst als bouwpromotor uit wanneer u tien appartementen kunt bouwen in plaats van
een villa.

Anja Larik, economisch adviseur van de Bouwunie, erkent dat weinig mensen stilaan nog de plaats of het
budget hebben om een grote villa te bouwen. ‘We moeten steeds vaker omhoog kijken om extra woonruimte te -
creëren. Maar dat betekent niet dat we in grijze appartementen zonder tuin of balkon willen wonen. Zo groeit
de aandacht die besteed wordt aan het organiseren van gemeenschappelijke ruimtes. Ik denk dan vooral aan
de tuin of pakweg een fietsenberging. Ik weet niet of veel mensen staan te springen om de keuken of de
leefruimte te delen.’

Strijkenmet cava

Co-housen is ook niet voor iedereen financieel haalbaar. Momenteel zoekt het project in Vinderhoute nieuwe
bewoners voor extra wooneenheden. Kostprijs: ongeveer €315.000 euro voor de grond, de bouwkosten en de
erelonen. Maar je krijgt volgens Depauw in vergelijking met een eigen nieuwbouw wel heel wat meer kwaliteit
voor dezelfde prijs: ‘We wonen hier nu een half jaar en het loopt zeer goed. Deze zomer hebben we veel meer
buiten geleefd dan anders. En voor onze twee kinderen is het fantastisch. In totaal wonen hier 25 kinderen
jonger dan zes jaar. Het valt op hoeveel minder ze hier aangetrokken zijn tot de televisie. Een van de eerste
woordjes die onze jongste kon zeggen, was buiten, want daar spelen de andere kindjes.’

Maar ook voor de volwassenen heeft samenleven volgens Depauw voordelen. ‘We eten twee keer per week
samen en elke dinsdagavond strijken de vrouwen samen. Met een vijftal flessen cava wordt dat al snel heel
plezant. Soms strijkt er al eens een man mee!’

Ook op het vlak van luxe heeft Depauw niet het gevoel dat hij heeft moeten inleveren. Integendeel: ‘Iedereen
heeft een eigen simpel uitgeruste keuken. Maar in ons paviljoen hebben we een heuse restaurantkeuken. We
kunnen dus aan de slag met een stoomoven, zonder dat we er elk een hoeven te hebben. Ik heb zelf geen
ruimte om mijn piano thuis te plaatsen. Hij staat daarom samen met andere instrumenten van de bewoners in
onze gemeenschappelijke muziekruimte, akoestisch geïsoleerd. Ik heb geen eigen bureau, maar kan terecht
in onze grote werkruimte. En als familie of vrienden willen komen logeren, zijn er twee gemeenschappelijke
logeerkamers.’ De planning wordt geregeld via een online platform, een maandelijkse vergadering en
werkgroepen. ‘Zo organiseren we het onderhoud van de tuin en deze zomer ook de kinderopvang.’

Of het altijd van een leien dakje loopt, dat samenhuizen? ‘We hebben meer dan duizend vergaderingen gehad
met de groep vooraleer we zijn beginnen te bouwen. We wisten dus wel waaraan we begonnen. Maar een
consensus bereiken over smaak was wel vaak moeilijk . We hebben lange discussies gevoerd over de
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korrelgrote van de crepie. Om dan uiteindelijk de architect te laten beslissen.’ Alle begin is moeilijk , ook in
Vinderhoute.

Van onze redacteur

Jan-Frederik Abbeloos


