
over gaat. Een strijd tussen stad enplatteland,
het conflict tussen tussen de stedelijke en de
antistedelijkementaliteit?
Want zonder het expliciet te zeggen, had

Muyters in deze krant natuurlijk ook eenplei-
dooi gehouden voor hetwonen in de stad. En
zo’n pleidooi horen ze niet graag, bij de CD&V.
Dat die partij enkel nog in de plattelandsge-
meentesmachtig is, heeft daar ongetwijfeld
ietsmee temaken.
Maarmisschien is er nogwelmeer aande

hand. In het zopas verschenenboekMensen
makende stad schrijft socioloogErik Corijn
(VUB) hoe de ‘antistedelijkementaliteit’ in
Vlaanderennog altijd dominant is, en hoe die
mentaliteit niet zomaar uit de lucht is komen
vallen. “De antistedelijkementaliteit is gepro-
pageerd en ondersteunddoor deCVP-staat”,
zegt Corijn.
“Vlaanderen is geïndustrialiseerd op een

ogenblik dat de christendemocratie hier
dominantwas. Als reactie op de bijbehorende
verstedelijking voerde deCVP eenbeleid dat
bewust antistedelijkwas. Stedenwaren oor-
den van verderf, socialistische bolwerken
waar de kerk niet langer in hetmidden stond.
In de stadwonenmoest dus ontmoedigdwor-
den. Daaromwerdennieuwe industrieterrei-
nen ver vande stad gebouwd.Daaromook
werdhetwonen in verkavelingendicht bij de
geboortegrond ende parochie aangemoedigd
met premies. De gevolgen daarvan zijn
gekend. Vlaanderenwordt vandaag geken-
merkt door een grote ruimtelijkewanorde,
voor hetwoon-werkverkeer nemenwede
auto.”
De oudeCVPals de architect van de

Vlaamse openbarewanorde? “Ongetwijfeld
heeft de CVPdaar een belangrijke rol in
gespeeld”, zegt bObVanReeth. “Maar je kunt
niet zeggendat het de enige partij was die elke
burger een eigenhuisje en tuintjewilde
garanderen. Ookde socialisten en liberalen
hebbendat idee gepropageerd. Op zichwas
daar niks verkeerdsmee. Je kunt je bijvoor-
beeld afvragen of het hier niet veel aangena-
merwonen is dan in het ruimtelijk zo veel
ordelijkereNederland.Maar het huisje-
tuintje-idee is vandaagwel voorbijgestreefd.
Opdat punt ben ik het volmondig eensmet
Muyters.”

De volle laag
In zijn artikel over de antistedelijkementali-
teit inVlaanderen stipt Erik Corijn aandat er

stilaanwel iets in de geesten begint te bouge-
ren. Zo kwamer rondde eeuwwisseling een
minister van Stedenbeleid (FreyaVanden
Bossche), een Stedenfonds en eenpaar
indrukwekkende stadsvernieuwingsprojec-
ten.Maarmentaliteiten veranderen iswerk
van lange adem.Werk dat bovendienwel eens
wordt gedwarsboomddoor het parlement,
waarin vandaagnog altijd eenhele stoet
lokale burgemeesters zetelt.
“Het slechte ruimtegebruik ombuigennaar

een duurzame ruimtelijke ordening is een
huzarenopdracht“, stelt Corijn. “Rationeel
gezien zoudenwe voluitmoeten kiezen voor
de groei van enkele grote centrumsteden, en
een evenredige groei vannatuur- en recreatie-
gebied in de ruimte daartussen.Maar demen-
taliteitwerkt nog altijd tegen.”
Zeker dat laatste punt zal PhilippeMuyters

niet tegenspreken. Als gevolg van zijn voorstel
omhet ‘afgelegenwonen’ te ontmoedigen
kreeg deminister vanRuimtelijkeOrdening
de afgelopendagende volle laag. VanCD&V,
vooral, al bleek ook binnen zijn eigen partij
niet iedereen gewonnen voor het idee. Zo liet
bijvoorbeeld JanPeumans optekenendat de
plattelandsbewoner niet nogmeer bestraft
magwordendannu al het geval is. “Die is al
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iewel eens naar
Nederland rijdt of spoort
vertellenweniks
nieuws.Al bij het over-
steken vande grens valt
ophoe deNederlandse

ruimte fundamenteel anders is geordenddan
deVlaamse. Zo vind je inNederland, zoals de
dichterHendrikMarsman in zijn beroemde
gedicht ‘Denkend aanHolland’ schreef, nog
altijd ‘oneindig laagland’ en ‘oneindige
ruimte’. Naar die ‘oneindige ruimte’ kunnen
we inVlaanderen vandaagmeer enmeer flui-
ten.
Een verklaring voor dit fundamentele ver-

schil ismakkelijk gevonden. InVlaanderen is
de voorbije eeuwzo’n beetje overal gebouwd.
Dit in schril contractmetNederland,waar het
bouwen veel planmatiger, datwil zeggen
rondde bestaande steden en gemeentes,werd
aangepakt. Zo bouwdedeNederlandse over-
heid de afgelopendecennia de zogenaamde
vinexwijken, grootschalige huisvestingspro-
jecten die heel bewust nabij de bestaande
wooncentrawerden opgetrokken.
Of deNederlandse ruimtelijke ordening

daarombeter is, is voer voor discussie.Wat
wel vast staat is dat ze een stuk efficiënter en
minder duur is.Want PhilippeMuyters heeft
natuurlijk gelijk, als hij zegt dat afgelegen
wonenduurder is. Zoals het leven voor een
gezin veel duurderwordt als de gezinsleden
nietmeer allemaal ophetzelfde adreswonen,
zowordt het ook voor de samenleving veel
duurder als haar ledendeneiging hebben om
eenbeetje overal te gaanwonen.
Muyters noemde als voorbeeld de postbe-

deling. EenAntwerpse postbode kan op een
ochtend veelmeer brieven bestellen dan zijn
collega in eennieuwe verkaveling 30 kilome-
ter verderop. Bovendienmoesten er voor die

nieuwe verkavelingennieuwenutsleidingen
komen, ennieuwe verbindingenmet het
openbaar vervoer. En dan zwijgenwenog
over die andere grote prijs diewe voor dit
‘afgelegenwonen’moeten betalen: die enkele
stukjes open ruimte die er inVlaanderennog
resten.
Vlaanderen betaalt dus een zware prijs

voor dat afgelegenworden.Afgelegenwonen
is ‘een luxe’, zoals PhilippeMuyters hetmaan-
dag in deze krant zei. Volgens deminister is
het ooknietmeer dan rechtvaardig dat niet de
hele samenleving voor die luxemoet
opdraaien. “Wie zowilwonen, zalmoeten
betalen voor die luxe. De belastingbetaler
moet in de toekomst tochnietmeer opdraaien
voorwie per se apartwil gaanwonen?”
Een redeneringwaar geen speld tussen te

krijgen valt, en die ookwordt ondersteund
door elke specialist inzake ruimtelijke orde-
ning. “Ik roep dit ook al jaren”, zegt voormalig
VlaamsBouwmeester BobVanReeth. “Maar
blijkbaar zijn de geestennog langniet klaar
voor deze logica.”

Ruimtelijke wanorde
Dat de geesten inderdaadnogniet rijp zijn
voor eennieuwemanier van ruimtelijk orde-
nen, is de afgelopendagenduidelijk genoeg
gebleken. “Demaskers vallen eindelijk af”,
reageerde JanVerfaillie, CD&V-burgemeester
vanhet landelijke en zeer veraf gelegen
Veurne in deze krant. “De kracht van verande-
ring vanN-VAwil dus zeggendat alle aan-
dacht gaat naar het stedelijk gebied enhet
platteland van geen tel is.”
Verfailliewas niet de enige CD&V-politicus

dieMuyters zwaar onder vuur nam.Maar er
was niemandbinnen zijn partij die zo duide-
lijk verteldewaar het hiermisschienwel echt

Het voorstel vanminister voorRuimtelijkeOrdening
PhilippeMuyters omhet ‘afgelegenwonen’ in de toekomst
te ontmoedigenwordt op boegeroep onthaald. Dat dat het
luidst klonk opde banken vandeCD&V, ismisschien geen
toeval. Ook de oudeCVP zag deVlamingen liever in een
dorpse verkaveling dan in de grote boze stad. JeroendePreter

EndeVlaming, hij verkavelde

W

KortrijkKortrijk

BruggeBrugge

Kortrijk

Brugge

● Het Limburgse Kinrooi, een typischVlaams verkavelingsdorp. Dit verspreidwonen is duur en niet erg efficiënt,maar eenmentaliteitsverandering zit er voorlopig nog niet in. © WIM ROBBERECHTS

STAD VERSUS PLATTELAND Vlaams minister Muyters (N-VA) heeft gelijk. Een plattelandsbewoner kost onze
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voort
gestraft”, redeneerde Peumans. Immers: “hij
wordt al gedwongen omeen auto en een grote
diepvries te kopen.”
Dat stedelijk denkenbinnende partij van

Muyters geen evidentie is, blijkt nog veel dui-
delijker uit de standpunten van Jan Jambon.
De lijsttrekker voor deN-VA inBrasschaat is
bijvoorbeeld zeer fel gekant tegen de tramdie
zijn gemeente zou verbindenmet de stad
Antwerpen. Jambons argument? Brasschaat
zoudoor opdiemanierwel eens kunnen gaan
verstedelijken. En vandie stad valt duidelijk
niet veel goeds te verwachten. Jambon, vorige
weeknog in deze krant: “Een aaneenrijging
van interimkantoren, telefoonwinkels en
anderewinkels van laag niveau. Dat bedoel ik
met verstedelijking.”

Goed idee, slechte timing
Hetmag intussenwel duidelijk zijn.Muyters’
voorstelmagdanwel een zeer deugdelijk
voorstel zijn, Vlaanderen, en dan vooral con-
servatief Vlaanderen, loopt er nognietmet-
eenwarmvoor. In die zinwas het zeer verras-
senddat uitgerekend eenN-VAministermet
dit voorstel voor de pinnen kwam. “Ik ver-
moed,” zegt Erik Corijn, “datMuyters hier niet

gesprokenheeft als eenN-VA’er,maarwel als
minister vanRuimtelijkeOrdening. Vanuit
dat standpunt bekekenheeft hij iets heel ver-
standigs gezegd.”
Steun krijgtMuyters ook vanbObVan

Reeth. “Ik kenMuyters een beetje. Hij is een
eerlijke politicus. In dit gevalmisschien zelfs
iets te eerlijk. Alle voorstellen omhet verkave-
lingsbeleid inVlaanderen te ontmoedigen zijn
natuurlijk goed.Maarmisschienwas hetwel
niet zo’n goed idee omdat voorstel nu te lan-
ceren, zo vlak voor de verkiezingen. Ik denk
dat hij beter totmaandaghad gewacht. (lacht)
Want dat jemet zo’n voorstel inVlaanderen
geen stemmenwint, is inmiddelswel
afdoende duidelijk gemaakt.”

Factuurweegt zwaarder
opplattelanddan instad
Afgelegen wonen wordt op termijn duur, zo
voorspeldeministerMuyters (N-VA).Hij kreeg
bakken kritiek,maar de cijfers leren dat hij nu
al gelijk heeft. Zomaken in de stadAntwerpen
twee tot vier keer zoveel mensen gebruik van
een kilometer infrastructuur voor water, elek-
triciteitengas invergelijkingmeteenlandelijke
gemeente als Nijlen. Ook diensten als postbe-
deling of het openbaar vervoer zijn in de stad
veelefficiënter.Gezinnendiezichnietvlotkun-
nenverplaatsenmethetopenbaarvervoer, zijn
soms verplicht om een tweede wagen aan te
schaffen. In geïsoleerde gebieden schakelt De
Lijn regelmatig de Belbus in, een comfortabel
maar duur systeem.
Heteffectvanverafwonenlaatzichnualvoe-

len, zowel indeportefeuillevandeplattelands-
bewoner als in die van de overheid. Het distri-
butienettarief bedraagt voor stedelijke
Antwerpenaren262euro, in landelijkAntwerps
gebied isdat434euro.De installatievangas-en
elektriceitsnetten kost meer in de stad omdat

dewerken complexer zijn,maar omdat er veel
meermensengebruik vanmaken is de factuur
ruimanderhalve keer lichter.
HoegeïsoleerdheelwatVlamingenvandaag

wonen, wordt duidelijk via het waterbeheer
(zie kaart). Huizen die te ver van het riole-
ringsnetwerk liggen,moeten invididueel voor
waterzuivering zorgen. Dat kan voor eigen
rekening, een installatie kost 6.000 tot 7.000
euro. De gemeente kan op eigen kracht tus-
senkomen in de kosten, of een subsidie van
2.250 euro aanvragen bij de Vlaamse Milieu
Maatschappij. DeVMMvoorziet jaarlijks zo’n
2 miljoen euro uit de subsidiepot aan derge-
lijke installaties. Vlaanderen heeft op termijn
55.000 individuelewaterzuiveringsinstallaties
nodig.
Of bouwgronden ook duurder zullen wor-

den, zoals Muyters voorspelde, is onzeker.
Voorlopig zijn dergelijke percelen beduidend
goedkoper per vierkante meter. De rekening
loopt op omwille van de omvang.

Antwerpen-stad

493.517 inwoners

bevolkingsdichtheid:

2.413,12 inw./km2

riolering:1.106 kilometer,

446 inwoners/km

elektriciteit:4.385 kilometer,

112 inwoners/km netwerk

gas:1.639 kilometer,

301 inwoners/km

OPENBAAR VERVOER
Uitgebreid netwerk van tram en bus,
twee grote treinstations, flexibel stadsfiets-
verhuur

In het centrum van Antwerpen zijn dage-
lijks 100 postbodes op pad. Elke postbode
bedient zo’n 1.300 mensen

Nijlen

21.824 inwoners

bevolkingsdichtheid:

558,28 inw./km2

riolering:218 kilometer,

100 inwoners/km

elektriciteit:435 kilometer,

50 inwoners/km

gas:187 kilometer,

116 inwoners/km

OPENBAAR VERVOER
2 buslijnen, 3 treintrajecten, Belbus

In Nijlen zijn elke dag 20 postbodes op
pad. Elke postbode bedient zo’n 1.100
mensen

HasseltHasselt

LeuvenLeuven

AalstAalst

AntwerpenAntwerpen

GentGent

Hasselt

NijlenNijlenNijlen

Leuven

Aalst

Antwerpen

Gent

De rode delen geven aan waar een woning niet op het rioleringsnet aangesloten
kan worden maar een - duurdere - individuele aansluiting nodig heeft.

‘De antistedelijke mentaliteit

is gepropageerd en

ondersteund door de CVP-staat’
ERIK CORIJN
SOCIOLOOG VUB

samenleving een pak meer dan een stedeling


