
BWMSTR Label – Gewenst verdichten 

Het onlangs goedgekeurde Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vormt een 

belangrijke stap naar een verbetering van de manier waarop we de schaarse ruimte in 

ons land inrichten. Om de in het BRV beschreven visie te realiseren, zal de door een 

significant deel van de bevolking gewenste ideale woning, namelijk de vrijstaande 

woning in een landelijke omgeving, niet langer de vanzelfsprekende reële mogelijkheid 

kunnen zijn die dat decennialang wel is geweest. Echter, uit onderzoek blijkt dat de 

bekende alternatieven, wonen in de stad of in een appartement in een dorpskern, geen 

aantrekkelijke keuzes vormen voor deze groep. Om de noodzakelijke ‘betonstop’ met 

breed maatschappelijk draagvlak te kunnen realiseren, zijn daarom kwalitatieve 

ruimtelijke modellen nodig die binnen andere ruimtelijke condities een volwaardig 

alternatief kunnen bieden voor het wonen in open bebouwing.  

Voor het ontwikkelen van deze alternatieven is het van vitaal belang te begrijpen welke 

achterliggende behoeftes de wens om te wonen in een vrijstaande woning in het 

buitengebied motiveren. Het is bekend dat de keuze voor het wonen in buitengebied 

vaak wordt gemotiveerd als keuze voor bijvoorbeeld rust, stilte en open ruimte. Maar 

waarom kiest men juist daarvoor? Welke dieperliggende wensen gaan hier achter 

schuil? Deze vragen zouden volgens ons een rol moeten spelen in de ontwikkeling van 

verdichtingsmodellen. Hoewel niet valt te verwachten dat al deze behoeftes even goed 

kunnen worden ingelost door verdichtende ruimtelijke typologieën, zijn wij er van 

overtuigd dat eventuele oplossingen de meeste kans van slagen hebben wanneer ze 

geïnformeerd zijn door, en inspelen op de ware behoeftes die schuil gaan achter de 

alom gekende woonwens. 

Ons onderzoeksvoorstel bestaat uit een case study in twee fases: 

Wij stellen een kwalitatief (in tegenstelling tot kwantitatief) onderzoek voor naar de 

woonwensen van bewoners en toekomstige bewoners van een nader aan te wijzen 

kleine, niet-stedelijke gemeente. Wat bewoog of beweegt deze mensen in hun 

woonkeuze? Hierbij willen we de keuze voor de vrijstaande woning ontleden als 

samenspel van behoeftes en uitingen; de woonkeuze is immers ook uiting van identiteit 

en sociale positie.  

De tweede fase bestaat uit ontwerpend onderzoek dat gebaseerd op de inzichten 

verkregen in de eerste fase, een ruimtelijk voorstel uitwerkt in de kern van de 

betreffende gemeente. Voortbouwend op reeds verricht typologische onderzoek, willen 

wij gericht vanuit de gebruikers op zoek gaan naar alternatieve vormen die tegemoet 

komen aan de wensen van die gebruikers, binnen andere, densere ruimtelijke condities. 

Het uiteindelijke doel van deze case study is om tot alternatieve woonoplossingen te 

komen die op andere voor verdichting aangewezen locaties in Vlaanderen zijn in te 

zetten, om zo het realiseren van de hoge maar urgente ambities van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen te ondersteunen. 
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