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KADASTRALE STATISTIEK – VLAAMS GEBOUWENPARK OP 1 JANUARI 2015 

 

1 INLEIDING 

Éénmaal per jaar wordt door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie de kadastrale statistiek vrijgegeven. Dit databestand 

bevat cijfers die de toestand weergegeven van het gebouwenbestand op 1 januari van het referentiejaar. De data zijn afkomstig van de Algemene 

Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), inzonderheid de dienst van het Kadaster. 

De kadastrale statistiek is een interessante databron, die toelaat om tendensen en wijzigingsprocessen te identificeren binnen het vastgoedpatrimonium. De 

cijfers zijn reeds sinds 1992 beschikbaar en kunnen geraadpleegd worden op verschillende schaalgroottes, gaande van het volledige Belgische 

gebouwenbestand tot data voor elke individuele gemeente. 

Bij de analyse is wel enige voorzichtigheid vereist. De AAPD actualiseert de data van het kadaster maar wordt daarbij geconfronteerd met het gegeven dat 

niet alle wijzigingen aan gebouwen even vlot worden gerapporteerd. Het is al langer een pijnpunt dat renovaties en opsplitsingen van woongelegenheden 

niet consequent worden aangegeven, vaak om een herschatting van het kadastraal inkomen te vermijden. 

In deze nota wordt een nadere blik geworpen op de cijfers m.b.t. het gebouwenpark in het Vlaams gewest. De doelstelling is om een overzichtelijke analyse 

te bekomen van interessante gegevens in de kadastrale statistiek en de inzichten die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Vertrokken wordt van de 

toestand van het gebouwenpark op 1 januari 2015. 
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2 ALGEMEEN 

2.1 OMVANG VAN HET WONINGBESTAND EN VRAAG/AANBOD 

Het Vlaamse gewest telde op 1 januari 2015 ca. 3,1 miljoen woongelegenheden. Deze zijn ondergebracht in 2,6 miljoen gebouwen. Een interessante 

vergelijking is deze met het aantal huishoudens woonachtig in het Vlaams gewest. Dit laat immers toe om de mate van over/onderaanbod en de globale 

spanning tussen vraag en aanbod naar/aan woongelegenheden te berekenen. 

Op 1 januari 2015 waren er 2.734.982 huishoudens woonachtig in het Vlaams gewest. Door elk van deze huishoudens een woning toe te kennen (een 

veralgemening omdat geen rekening wordt gehouden met dakloosheid, cohousing & gratis inwoning) kan via een eenvoudige rekensom worden afgeleid dat 

er in Vlaanderen ca. 360.000 woningen zijn die momenteel niet als hoofdverblijfplaats fungeren voor een huishouden. 

Tabel 1 : Evolutie van het aantal woongelegenheden en huishoudens woonachtig in het Vlaams gewest (ADS) 

 

In welke mate impliceert dit cijfer echter de aanwezigheid van een ‘overaanbod’? Hier past enige voorzichtigheid in de interpretatie van de kadastrale 

statistiek. Een eerste factor is bijvoorbeeld de aanwezigheid van tweede verblijven. De afgelopen jaren werd de omvang van het aantal tweede verblijven in 

Vlaanderen vrij consistent geschat op ca. 200.000. Een rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regeringi telde 212.143 tweede verblijven in 2014, 

waarvan 104.743 aan de Kust. Die cijfers komen vrijwel perfect overeen met de bevindingen uit het tweejaarlijks survey-onderzoek van WES, waarvan de 

laatste resultaten begin 2016 werden gepubliceerd (212.800 tweede verblijven, waarvan 102.600 aan de Kust). Uiteraard kunnen deze tweede verblijven 

worden verkocht en vervolgens aangewend als hoofdverblijfplaats, maar het is redelijk om deze tweede verblijven niet mee te rekenen onder de noemer 

‘overaanbod’.  

Totaal 1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 t.o.v. 

1992

Aantal 

woongelegenheden
2.452.311 2.549.541 2.653.129 2.733.692 2.754.135 2.776.989 2.798.301 2.819.559 2.842.588 2.868.361 2.896.677 2.928.158 2.956.628 2.985.366 3.014.760 3.043.384 3.069.975 3.093.807 641.496

YoY 3,96% 4,06% 3,04% 0,75% 0,83% 0,77% 0,76% 0,82% 0,91% 0,99% 1,09% 0,97% 0,97% 0,98% 0,95% 0,87% 0,78% 26,16%

Huishoudens 2.296.008 2.480.108 2.501.681 2.525.849 2.550.088 2.576.974 2.655.840 2.678.628 2.694.904 2.711.366 2.734.982

YoY 0,87% 0,97% 0,96% 1,05% 0,86% 0,61% 0,61% 0,87%

'Overaanbod' 253.533 318.193 317.878 316.739 318.273 319.703 329.526 336.132 348.480 358.609 358.825

% 'overaanbod' 9,94% 11,37% 11,27% 11,14% 11,10% 11,04% 11,04% 11,15% 11,45% 11,68% 11,60%
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Hetzelfde geldt voor de studentenverblijven. Helaas zijn er geen globale cijfers beschikbaar voor het totale aanbod aan studentenkamers. In de studie van 

de SVR naar het aantal tweede verblijven in Vlaanderen staan evenwel een aantal nuttige cijfers. Zo wordt verwezen naar een onderzoek van de stad Gent, 

waaruit blijkt dat in 2010 zo’n 10.198 studio’s of appartementen werden verhuurd aan studenten. In Leuven resulteerden nieuwe opzoekingen in een totaal 

van 7.656 studentenverblijven. Daarnaast zouden in diverse andere steden (waaronder Antwerpen en Kortrijk) nog eens minstens 3.744 woningen door 

studenten worden bewoond. Dit brengt het totaal op minstens 21.000 units, vermoedelijk nog een onderschatting van het werkelijke aantal.ii 

Tabel 2 : 20 Vlaamse gemeenten met het hoogste % ‘overaanbod’ als aandeel van het totaal aantal woongelegenheden, 2015 (ADS) 

Gemeente 
Aantal 

huishoudens 
Aantal 

woongelegenheden 
'Overaanbod' % 'overaanbod 

De Haan 6.249 20.961 14.712 70,19% 

Middelkerke 9.832 30.530 20.698 67,80% 

Nieuwpoort 5.821 15.777 9.956 63,10% 

De Panne 5.485 14.406 8.921 61,93% 

Koksijde 11.259 28.875 17.616 61,01% 

Knokke-Heist 16.833 39.265 22.432 57,13% 

Bredene 7.627 16.523 8.896 53,84% 

Blankenberge 10.251 19.558 9.307 47,59% 

Oostende 36.264 48.842 12.578 25,75% 

Zutendaal 2.940 3.882 942 24,27% 

Diepenbeek 7.771 10.254 2.483 24,21% 

Merksplas 3.198 3.965 767 19,34% 

Berlare 6.239 7.707 1.468 19,05% 

Kasterlee 7.320 8.980 1.660 18,49% 

Leuven 48.278 58.597 10.319 17,61% 

Bocholt 5.190 6.271 1.081 17,24% 

Voeren 1.690 2.042 352 17,24% 

Heuvelland 3.267 3.924 657 16,74% 

Zuienkerke 1.126 1.334 208 15,59% 

Gent 117.672 138.064 20.392 14,77% 
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De bovenstaande tabel illustreert perfect de impact van de aanwezigheid van tweede verblijven en studentenkoten op het zogenaamde ‘overaanbod’. De 

tabel toont de 20 gemeenten waar het ‘overaanbod’ als aandeel van het totale woningbestand het grootst is. De eerste negen plaatsen worden ingenomen 

door 9 van de 10 kustgemeenten; de enige kustgemeente die niet in de top 20 voorkomt, staat op de 31ste plaats met 11,89% ‘overaanbod’. Tezamen waren 

er in de 10 kustgemeenten op 1 januari 2015 132.328 woongelegenheden meer dan het aantal huishoudens, wat de raming van ca. 105.000 tweede 

verblijven aan de Kust verder staaft. 

Ook voor de andere gemeentes in de tabel zijn de hoge scores logisch te verklaren. In Zutendaal en Merksplas liggen enkele grote vakantieparken, met in De 

Molenzijdse Heide (Merksplas) bijvoorbeeld veel vakantiewoningen die klaarblijkelijk hoofdzakelijk dienst doen als tweede verblijfiii. ’t Soete Dal en Narvic 

HomePark Mooi Zutendaal kennen een hoge concentratie van bungalows en chalets. Dat net de twee grote studentensteden Gent en Leuven in het lijstje 

opduiken, is natuurlijk geen toeval. 

Rob Van Hoofstat en Johan Albrecht verwezen in hun werk ‘Huisvesting in tijden van schaarste’ ook nog naar de leegstand van woongelegenheden in 

handelspanden als factor in het ‘overaanbod’.iv Op 1 januari 2015 waren iets meer dan 88.000 woongelegenheden gesitueerd in een handelshuis. Volgens 

Van Hoofstat & Albrecht zorgt o.m. het feit dat vaak een aparte ingang ontbreekt en weerwil tegen verhuring omwille van veiligheidsredenen dat deze 

woningen in toenemende mate leegstaan. Op basis van de ruwe graadmeter van een vergelijking van de 20 gemeenten met het hoogste ‘overaanbod’ met 

de 20 gemeenten met het hoogste aandeel woongelegenheden in handelspanden vinden we geen sterke bevestiging voor deze hypothese. De enige 

overeenkomst is Heuvelland, waar 6% van de woningen gelegen zijn in een handelspand. 

Overigens wordt er traditioneel van uitgegaan dat een overaanbod van 3% van het woningbestand noodzakelijk is, om de vastgoedmarkt dynamisch en 

gezond te houden. Er moet immers voldoende aanbod op de vastgoedmarkt ter beschikking komen; vastgoedtransacties gaan bovendien vaak gepaard met 

een zekere frictieleegstand. In gemeenten als Rumst, Nieuwerkerken bij Hasselt, Steenokkerzeel en Stabroek, waar het overschot aan woongelegenheden 

ten opzichte van het aantal huishoudens minder dan 3% bedraagt, kan men dus spreken van een krapte op de vastgoedmarkt, nog los van eventuele tweede 

verblijven in deze gemeenten en structurele leegstand. 

Naast frictieleegstand kent Vlaanderen ook een aantal structureel leegstaande woningen. Het langetermijnkarakter van de leegstand impliceert dat er 

obstakels zijn bij het opnieuw inzetten van deze woningen voor huisvesting, waardoor bij het inschatten van de mate van ‘overaanbod’ ook deze woningen 

of op zijn minst een significant deel ervan niet kunnen worden meegeteld. Op 2 mei 2014 waren er 17.404 woningen opgenomen op de gemeentelijke 

leegstandsregisters.v 
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Kaart 1 : % ‘overaanbod’ in het woningbestand in het Vlaams gewest, 2015 (ADS) 

 

De schaal op bovenstaande kaart is ingedeeld in kwantielen : de kleurschakering is het lichtst voor de 20% 

gemeenten met het laagste % ‘overaanbod, en wordt donkerder per schijf van 20% gemeenten. 

Van de 360.000 woningen die op het eerste zicht deel zouden uitmaken van een ‘overaanbod’ zijn er dus een groot aantal reeds bestemd voor andere 

doelen, zoals de huisvesting van studenten of als vakantiestek. De vraag hoe groot de spanning tussen vraag en aanbod is op de Vlaamse woningmarkt 

hangt af van hoeveel extra woningen bijgevolg nog beschikbaar zijn. Van Hoofstat & Albrecht spraken hieromtrent van een aanbodtekort van ca. 10.000 

woningen in 2010. Op basis van de cijfers van 2015 lijkt die conclusie misschien iets overdreven. Recente ramingen neigen veeleer naar een evenwicht of 

een licht overaanbod aan woongelegenheden in Vlaanderen. De kans is daarbij niet onbestaande dat de productie van appartementen de voorbije jaren 

heeft bijgedragen tot dit licht overaanbod. Hoe dan ook is  er in Vlaanderen geen sprake van een structureel tekort aan woongelegenheden, noch van een 

groot overaanbod. 
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In de recente jaren nam het aantal woongelegenheden zowel procentueel als nominaal sterker toe dan het aantal huishoudens, met uitzondering van 2015. 

Dit is een trendbreuk met de eerdere periode waarvoor cijfers beschikbaar zijn, 2005-2008. In die periode bleef het ‘overaanbod’ aan woningen stabiel of 

nam het lichtjes af; recent is het ‘overaanbod’ echter toegenomen van ca. 318.000 tot ca. 360.000 woongelegenheden. Op het vlak van de aanbodproductie 

lijkt er dus een korte, beperkte groeispurt te zijn geweest in 2010-2011-2012. 

Tabel 3 : Evolutie van het aantal gebouwen en woongelegenheden in het Vlaams gewest (ADS) 

 

Het aantal woongelegenheden neemt sinds 1992 year-on-year significant sneller toe dan het aantal gebouwen. Tussen 1992 en 2015 is het aantal 

woongelegenheden met 26,16% gestegen; de stijging in het aantal gebouwen is daarentegen beperkter, met ‘slechts’ 16,13%. Deze discrepantie wijst 

logischerwijs op een trend richting appartementsbouw, in combinatie met de creatie van bijkomende woongelegenheden in bestaande gebouwen door 

middel op opsplitsing/renovatie/transformatie. Infra wordt uitgebreid ingegaan op verdere indicaties voor deze trend van verappartementisering. Het 

resultaat hiervan is dat het aantal woongelegenheden per gebouw (cfr. ratio) stelselmatig is toegenomen, van 1,08 in 1992 tot 1,17 in 2015. 

2.2 WONINGTYPOLOGIE 

De kadastrale statistiek bevat tevens data over de verdeling van de woongelegenheden over de verschillende gebouwtypes. In 2015 was bijna een kwart 

gesitueerd in een appartementsgebouw. De ééngezinswoning bleef echter verreweg het dominante gebouwtype, inzonderheid de open bebouwingen (ca. 

29%). 22% van de woongelegenheden behoorde tot een gesloten bebouwing en 19% tot een halfopen bebouwing. Het aantal woongelegenheden in 

handelshuizen was eerder beperkt (2,85%). 

 

Totaal 1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 t.o.v. 

1992

Aantal gebouwen 2.271.256 2.338.386 2.409.055 2.460.996 2.473.540 2.486.164 2.497.215 2.507.956 2.520.159 2.533.415 2.548.571 2.564.257 2.577.733 2.590.288 2.602.761 2.615.375 2.626.744 2.637.506 366.250

YoY 2,96% 3,02% 2,16% 0,51% 0,51% 0,44% 0,43% 0,49% 0,53% 0,60% 0,62% 0,53% 0,49% 0,48% 0,48% 0,43% 0,41% 16,13%

Aantal 

woongelegenheden
2.452.311 2.549.541 2.653.129 2.733.692 2.754.135 2.776.989 2.798.301 2.819.559 2.842.588 2.868.361 2.896.677 2.928.158 2.956.628 2.985.366 3.014.760 3.043.384 3.069.975 3.093.807 641.496

YoY 3,96% 4,06% 3,04% 0,75% 0,83% 0,77% 0,76% 0,82% 0,91% 0,99% 1,09% 0,97% 0,97% 0,98% 0,95% 0,87% 0,78% 26,16%

Ratio 1,08 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17
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Figuur 1 : Verdeling van de woongelegenheden naar woningtype, 2015 (ADS – Vlaams gewest) 

 

Kijken we naar de vergelijking met 1992, dan wordt vooral bevestigd dat er zich inderdaad een trend van verappartementisering heeft voorgedaan : 

appartementen maken een steeds groter deel uit van de woningvoorraad. Op 23 jaar tijd is het aandeel van de appartementen toegenomen met 8,3%. Dat 

is vooral ten koste gegaan van de gesloten bebouwingen (-5,58%) en in mindere mate van de handelshuizen (-2%) en de halfopen bebouwingen (-1,3%). De 

open bebouwingen hebben daarentegen niets moeten inleveren. Integendeel, dit aandeel is met net geen procentpunt gestegen. 28,86% van de Vlaamse 

woningen zijn huizen in open bebouwing. Daarmee is de open bebouwing uitgegroeid tot het dominante woningtype op de Vlaamse vastgoedmarkt, daar 

waar in 1992 gesloten bebouwingen nog net een groter aandeel vertegenwoordigden. 

Deze situatie laat zich voornamelijk verklaren door verschillende ontwikkelingen in de productie van bijkomende woningen. Het aantal woongelegenheden 

in gesloten bebouwing is tussen 1992 (686.646) en 2015 (693.584) vrijwel constant gebleven (+ ca. 7.000 units of +1,01%). Dit geaggregeerde cijfer verbergt 
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natuurlijk wel aparte tendensen in de creatie van nieuwe ééngezinswoningen in gesloten bebouwing en de sloop van bestaande rijhuizen. We kunnen 

vermoeden dat er wel degelijk nog nieuwe rijhuizen worden gebouwd en op de markt worden aangeboden, alhoewel deze aantallen niet langer 

vergelijkbaar zijn met enkele decennia geleden. Desondanks is de productie nog steeds voldoende om de sloop van rijhuizen en de vervanging door 

appartementsgebouwen i.h.k.v. stedelijke reconversie te compenseren. We merken in de data van het Kadaster immers geen plotse breuk : het is 

bijvoorbeeld niet zo dat het (nominale) aantal gesloten bebouwingen sterker steeg tot bvb. 2005 om daarna te beginnen afnemen. De evolutie is eerder 

constant : het aantal neemt jaarlijks met ca. 500 eenheden toe en eventuele dalingen zijn zeer beperkt. Hoewel de methode waarbij promotoren bestaande 

rijwoningen opkopen en de vrijgekomen sites invullen met appartementsblokken steeds frequenter wordt toegepast zijn de effecten hiervan nog niet 

voldoende omvangrijk om het aantal rijwoningen in nominale termen te doen afnemen. 

Figuur 2 : Verdeling woongelegenheden in Vlaanderen naar typologie, 1992 & 2015 (ADS) 
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Dat vooral de rijhuizen getroffen worden door de toename van het aantal appartementen is niet verrassend : beide woningtypes zijn geconcentreerd binnen 

het stedelijk en randstedelijk gebied en beconcurreren elkaar om de beschikbare grond. Dat het aantal appartementen zo sterk is toegenomen (van 396.544 

woongelegenheden in 1992 tot 757.602 in 2015 (+91,05%)) is dus zonder twijfel mede het resultaat van vervangingsbouw. In de productie van 

appartementen zit zelfs een zekere versnelling : in 2007 steeg het jaarlijkse groeiritme van ca. 2,5% naar ca. 2,9% om de komende jaren boven 3% uit te 

klimmen. In recente jaren is het groeiritme evenwel opnieuw wat gematigder. 

De appartementen vormen zonder twijfel het snelst groeiende woningtype. Alleen huizen in open bebouwing houden stand : + 163.000 woningen tussen 

1992 en 2015 (+30,36%). Nog enkele cijfers kunnen misschien het meest treffend duiden hoe sterk de toename van het aantal appartementen speelt op de 

Vlaamse woningmarkt. Sinds 1992 zijn er 641.496 woongelegenheden bijgekomen; 56,28% daarvan zijn appartementen (361.048). Nog eens 207.969 

woongelegenheden betreffen huizen in open bebouwing (32,42%). De andere woningtypes spelen een bescheiden of onbestaande rol (halfopen bebouwing 

: +89.560 woongelegenheden (13,96% van de bijkomende units), gesloten bebouwing : +6.938 woongelegenheden (1,08%). Het aantal handelshuizen nam 

zelfs af : -29.477 units. 

De verschuivingen inzake woningtypologie zijn evenzeer af te lezen uit de evolutie van de verstrekte bouwvergunningen, vanzelfsprekend bepalend voor de 

evolutie van het gebouwenpark. Het aantal vergunningen voor flats ligt sinds 2002 hoger dan het aantal vergunningen voor ééngezinswoningen. Het verschil 

tussen beide woningtypes in het aantal verstrekte vergunningen is doorheen de tijd alleen maar groter geworden. Opmerkelijk is dat sinds 1998 vrijwel 

evenveel vergunningen voor renovaties worden verstrekt dan voor de nieuwbouw van een ééngezinswoning. 

Tabel 4 : Evolutie van het aantal verstrekte bouwvergunningen in het Vlaams gewest (ADS) 

 

Vergelijken we de situatie in Vlaanderen met de andere gewesten en het Belgische gebouwenpark in totaliteit, dan blijken overal dezelfde tendensen terug 

te komen : een verschuiving van gesloten bebouwing richting in het bijzonder appartementen, met daarnaast een lichtere toename van het aantal open 

bebouwingen, waardoor dit het dominante woningtype is geworden. De grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat uiteraard 

weinig ruimte voor open bebouwing; dit woningtype is er amper aanwezig. De verschuiving van rijhuizen naar appartementen heeft zich daardoor in Brussel 

veel sterker gemanifesteerd. In absoluut aantal zijn er in 2015 zelfs 18.000 minder rijwoningen in Brussel dan in 1992. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal f lats 11.768 12.064 10.296 12.100 13.116 13.296 15.609 16.444 20.031 22.795 24.944 20.761 19.333 15.707 17.966 16.050 18.625 20.498 23.645

Aantal gebouw en met één 

w oning 22.304 20.964 15.362 17.605 15.983 14.988 14.397 15.122 17.194 19.212 17.454 15.684 15.845 14.545 16.739 14.209 15.221 14.952 16.429

Renovatie (gebouw en) 13.143 12.740 14.652 16.150 16.689 16.405 17.404 19.692 18.026 18.036 18.019 17.560 17.898 17.216 18.054 16.298 15.846 16.257 16.426
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Tabel 5 : Verdeling woongelegenheden naar woningtype, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals gewest en op Belgisch niveau, 1992 & 2015 (ADS) 

    Gesloten Halfopen Open Appartement Handelshuis Ander Totaal 

Brussel 

1992 
42,53% 3,50% 1,17% 42,40% 9,47% 0,93%   

208.825 17.168 5.765 208.151 46.507 4.556 490.972 

2015 
33,85% 3,07% 1,09% 54,09% 6,49% 1,41%   

190.560 17.293 6.121 304.520 36.547 7.955 562.996 

Wallonië 

1992 
31,13% 24,50% 28,04% 8,93% 4,64% 2,76%   

421.158 331.422 379.326 120.785 62.733 37.387 1.352.811 

2015 
27,28% 22,50% 30,61% 14,03% 3,26% 2,32%   

453.478 373.972 508.773 233.166 54.223 38.490 1.662.102 

België 

1992 
30,65% 19,44% 24,91% 16,89% 5,28% 2,84%   

1.316.629 834.968 1.070.043 725.490 226.909 122.055 4.296.094 

2015 
25,15% 18,18% 26,47% 24,35% 3,36% 2,48%   

1.337.622 967.203 1.407.815 1.295.288 178.962 132.015 5.318.905 

 

De kadastrale statistiek laat toe om via allerlei indicaties af te leiden dat er een trend is van verappartementisering van het gebouwenpark. Helaas kunnen 

we er niet uit afleiden wat voor soort appartementsgebouwen er het vaakst bijkomt. In de kadastrale statistiek kunnen de diverse kenmerken van de 

gebouwen (aantal bouwlagen, grondoppervlakte) niet geanalyseerd worden naargelang het bouwjaar. De enige vrij globale indicatie is het gemiddeld aantal 

woongelegenheden, per gebouw, de zogenaamde ratio (cfr. tabel 3). 

Tabel 6 : Gemiddeld aantal appartementen per appartementsgebouw in het Vlaams gewest, 2015 (ADS) 

  1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ratio 7,06 7,00 6,96 6,92 6,90 6,88 6,86 6,83 6,76 6,71 6,66 6,63 6,61 6,60 6,59 6,58 6,57 6,55 

 

In tegenstelling tot wat misschien kon worden verwacht is het gemiddeld aantal appartementen per appartementsgebouw afgenomen, van 7,06 tot 6,55 

appartementen per gebouw. Vraag is of dit wijst op een toenemend aantal opsplitsingen, op de constructie van kleinere nieuwbouwunits, of beide tezamen. 
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2.3 LANDELIJKE SPREIDING VAN DE WONINGTYPES 

De typologie van de woningen in een gemeente is uiteraard verbonden aan de ligging en de verstedelijkingsgraad. In een meer agrarisch of landelijk gebied 

zullen open bebouwingen en brede verkavelingen meer domineren en zal appartementsgebouw in veel beperktere mate aanwezig zijn dan in de 

grootsteden. Als we op basis van de kadastrale statistiek bijvoorbeeld het aandeel van de appartementen in het totale gebouwenbestand in kaart brengen, 

dan worden deze tendensen bevestigd. In eerste instantie springen de kustgemeentes in het oog, alsook de grotere steden Antwerpen en Gent, vergezeld 

van de studentenstad Leuven. Helemaal onderaan de kaart is overigens ook Louvain-la-Neuve rood gekleurd; hier laat het hoge aandeel appartementen zich 

verklaren door de grote studentenpopulatie. In tegenstelling tot Gent hebben Antwerpen en inzonderheid Brussel een sterke suburbane rand met een 

significant tot hoog aandeel appartementen. Verder lijkt de appartementsbouw zich in Vlaanderen toch te concentreren in de Vlaamse ruit. 

Kaart 2 : Aandeel appartementen in het totaal van de woongelegenheden, 2015 (ADS) 
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De schaal evolueert van licht naar donker, volgens het aandeel appartementen in de algemene 

woningvoorraad. De hoogste categorie (felrood) omvat de gemeenten met meer dan 70% appartementen. 

Vergelijken we de kaart van 2015 met de toestand op 1 januari 1995, dan blijkt de toename van het aantal en het aandeel appartementen regionaal niet 

bijzonder te verschillen. Het aandeel appartementen is in de meeste gemeenten gestegen, mogelijks met uitzondering van Zuid-West-Vlaanderen en de 

gemeenten grenzend aan Zeeland. 

Kaart 3 : Aandeel appartementen in het totaal van de woongelegenheden, 1995 (ADS) 
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3 AANTAL BOUWLAGEN 

De cijfers  betreffende het aantal bouwlagen zijn alleen beschikbaar op gebouwniveau. We hebben met andere woorden geen zicht op het aantal 

bouwlagen per woning (aantal verdiepingen in een woning, onderscheid gewone appartementen vs. duplexappartementen, etc.). Een eerste belangrijke 

kanttekening bij de cijfers, weergegeven in tabel 5, is dat deze onvolledig zijn. De som van de gebouwen die onderverdeeld zijn naargelang het aantal 

bouwlagen is geen 100% van het aantal gebouwen in Vlaanderen. Er is dus een significante hoeveelheid gebouwen waarvan het aantal bouwlagen niet is 

gekend. Dit aantal is doorheen de onderzochte periode wel gradueel afgenomen (van 13,5% in 1992 tot 12,65% in 2015). 

Qua globale trends springen een aantal zaken in het oog. Zo blijkt het jaar 2003 een keerpunt te zijn geweest. Tot 2003 nam het aandeel van de gebouwen 

met één bouwlaag toe en daalde het aandeel van de gebouwen met 2 of 3 bouwlagen. Na 2003 werd deze tendens omgekeerd : gebouwen met één 

bouwlaag moesten sedertdien een procentpunt inleveren, terwijl de gebouwen met 2 of 3 bouwlagen een navenante groei kenden. Het aandeel van de 

hogere gebouwen (4, 5 of meer bouwlagen) is tussen 1992 en 2015 jaarlijks toegenomen, zij het aan een gematigd tempo. 

Tabel 6 : Verdeling van het Vlaamse gebouwenpark naar het aantal bouwlagen (ADS) 

%bouwlagen in aantal 
gebouwen 

1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aandeel gebouwen met 1 
bouwlaag 

37,38% 38,27% 39,06% 39,50% 39,56% 39,58% 39,58% 39,59% 39,57% 39,54% 39,48% 39,38% 39,27% 39,15% 39,03% 38,88% 38,74% 38,59% 

Aandeel gebouwen met 2 of 3 
bouwlagen 

47,80% 46,88% 46,13% 45,77% 45,75% 45,75% 45,78% 45,81% 45,87% 45,94% 46,04% 46,16% 46,27% 46,40% 46,55% 46,69% 46,81% 46,95% 

Aandeel gebouwen met 4 of 5 
bouwlagen 

0,97% 1,00% 1,02% 1,04% 1,05% 1,06% 1,07% 1,08% 1,10% 1,12% 1,13% 1,16% 1,18% 1,20% 1,23% 1,25% 1,28% 1,31% 

Aandeel gebouwen met méér 
dan 5 bouwlagen 

0,35% 0,36% 0,38% 0,40% 0,40% 0,41% 0,42% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44% 0,45% 0,46% 0,47% 0,48% 0,49% 0,49% 0,49% 

Som 86,50% 86,50% 86,59% 86,71% 86,76% 86,81% 86,85% 86,91% 86,97% 87,04% 87,10% 87,14% 87,18% 87,22% 87,29% 87,31% 87,33% 87,35% 

Onbekend? 13,50% 13,50% 13,41% 13,29% 13,24% 13,19% 13,15% 13,09% 13,03% 12,96% 12,90% 12,86% 12,82% 12,78% 12,71% 12,69% 12,67% 12,65% 

Gebouwen met bewoonbare 
dakverdieping 

27,44% 28,59% 29,73% 30,68% 30,91% 31,14% 31,35% 31,53% 31,69% 31,84% 31,98% 32,09% 32,19% 32,30% 32,38% 32,46% 32,54% 32,59% 
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Deze cijfers stroken uiteraard met de trend richting meer appartementsbouw die we reeds eerder konden vaststellen. In relatieve termen zit de grootste 

groei zonder twijfel bij de hogere gebouwen : het aantal gebouwen met 4 of 5 bouwlagen is sinds 1992 met 57% toegenomen; bij de gebouwen met meer 

dan 5 bouwlagen ligt de groei zelfs hoger dan 60% (62,54%). Maar de aantallen in deze categorieën blijven nominaal nog altijd beperkt (respectievelijk 

34.656 en 13.047 gebouwen), zeker wanneer we de aantallen vergelijken met de lagere gebouwen (1.017.881 gebouwen met één bouwlaag en 1.238.321 

gebouwen met 2 of 3 bouwlagen).  

Niet oninteressant is dat het aandeel van de gebouwen met een bewoonbare dakverdieping tussen 1992 en 2015 sterk is toegenomen, tot bijna 1/3de van 

het patrimonium. Eigenlijk liggen de cijfers nog hoger, omdat appartementsgebouwen niet mogen worden meegeteld. Voor appartementsgebouwen is de 

bewoonbaarheid van de zolderverdieping de facto niet van toepassing. 39,29% van de huizen (OB, HOB, GB) en de handelshuizen had in 2015 een 

bewoonbare zolderverdieping (tegenover 32,66% in 1992). 

De onderstaande grafieken geven een overzicht van de verdeling naar bouwlagen per gebouwtype. De resultaten zijn op zich weinig verrassend. Huizen in 

gesloten bebouwing hebben vaak meer bouwlagen dan halfopen en zeker gesloten bebouwingen. Slechts 14,49% van de rijhuizen heeft één bouwlaag, 

tegenover bijna 4/5de bij de open bebouwingen. 0,5% van de rijhuizen heeft zelfs 4 tot 5 bouwlagen. Bij de appartementsgebouwen is hoogbouw veel 

frequenter, hoewel de lage(re) appartementsgebouwen nog steeds duidelijk domineren. 

Figuur 3 : Verdeling van het aantal gebouwen in Vlaanderen per woningtype naar aantal bouwlagen, 2015 (ADS) 
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Er zijn weinig verschuivingen doorheen de tijd inzake het aantal bouwlagen binnen de diverse woningtypes. Uit de kadastrale statistiek blijkt bijvoorbeeld 

niet dat er de voorbije jaren veel meer lage open bebouwingen zijn bijgekomen dan voorheen. De verschuivingen binnen de woningtypes zelf zijn erg licht. 

De algemene (beperkte) tendens richting meer hoogbouw impliceert dus niet dat er plots veel hogere appartementsgebouwen worden gebouwd maar 

veeleer dat er gewoonweg meer appartementsgebouwen zijn bijgekomen. 

Twee tendensen zijn toch het aanstippen waard :  

 Bij de huizen in open bebouwing is er een lichte daling van het aandeel van de gebouwen met één bouwlaag (van 82,17% in 1992 tot 79,57% in 

2015) die wordt gecompenseerd door een lichte toename van het aandeel van de gebouwen met twee of drie bouwlagen (van 17,85% in 1992 

tot 20,42% in 2015). 

 Opmerkelijk bij de appartementsgebouwen is dat er geen sprake is van een trend richting meer hoogbouw. Integendeel, het aandeel 

appartementsgebouwen met meer dan 5 bouwlagen is sinds 1992 afgenomen (van 13,59% naar 11,2%). Het aandeel van de 

appartementsgebouwen met 4 of 5 bouwlagen is vrijwel constant gebleven (-0,14%). Dit is wel enigszins een vertekend beeld omdat de 

evolutie hier een breuk kende in 2008 : tot dit jaar was het aandeel appartementsblokken met 4 of 5 bouwlagen dalende (tot 23,71%); 

sedertdien is het aandeel opnieuw opgeklommen tot 24,65%. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze stijging sinds 2008 zich zal 

verderzetten. In elk geval is er binnen het segment van de appartementsgebouwen geen echte tendens richting hoogbouw. Let wel, het gaat 

om relatieve aantallen in een groeiend segment van de woningmarkt. In nominale termen zijn er sinds 1992 nog steeds 4.736 

appartementsgebouwen met meer dan vijf bouwlagen bijgekomen, een toename met 70%. De lage appartementsgebouwen zijn echter nog 

sterker gegroeid (met meer dan 100%), wat het dalend aandeel van de hoge gebouwen verklaart. Bovendien gaat het om cijfers op 
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gebouwniveau : aangezien in hoge appartementsgebouwen vaak meer woongelegenheden zijn voorzien, zouden de cijfers op het vlak van 

woongelegenheden (helaas niet beschikbaar in de kadastrale statistiek) vermoedelijk meer in evenwicht zijn. 
Tabel 7 : Aantal appartementsgebouwen, naar bouwlagen (ADS – Vlaams gewest) 

 

 

Op basis van de eerder aangehaalde cijfers verwachten we hoogbouw hoofdzakelijk in de centrumsteden en aan de Kust en dat blijkt ook het geval. Vooral 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aandeel gebouwen met meer dan 5 bouwlagen relatief hoog. In Vlaanderen spant Antwerpen de kroon, 

tezamen met Blankenberge, Oostende en Koksijde. Hogere aandelen gebouwen met een bewoonbare zolderverdieping vinden we terug in de 

gesuburbaniseerde stadsranden, en inzonderheid in de gemeenten met een sterk socio-economisch inwonersprofiel. De Vlaamse Rand scoort bijvoorbeeld 

hoog maar zit nog niet op het niveau van de rijke gemeenten ten zuiden van Brussel-stad, inzonderheid Ukkel. In de rand rond Antwerpen zijn er erg hoge 

aandelen voor bewoonbare zolderverdiepingen in Brasschaat, Merksem, Stabroek en Kappelen en iets verder in Schilde. In de rand rond Gent zijn er hoge 

scores in De Pinte. Het hoogste aandeel in Vlaanderen vinden we echter in Sint-Martens-Latem. Verder zijn er stevige aandelen in de Kempen en Limburg, in 

de gemeenten gelegen aan de grens met Nederland, en – helemaal aan de andere kant van Vlaanderen, in de Westhoek en aan de grens met Zeeland. Het 

betreft dus voornamelijk gemeenten met een hoog aandeel open bebouwingen en een sterk socio-economisch inwonersprofiel of een meer landelijk 

karakter. De steden zelf scoren hier minder, omwille van de hogere aandelen appartementsgebouwen. Opvallend is het grote verschil tussen Antwerpen en 

de andere steden. Antwerpen kent vrijwel geen bewoonbare zolderverdiepingen terwijl de andere steden nog degelijke aandelen kennen.  

 

 

 

 

1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal gebouwen 56.137 62.483 69.490 75.272 76.970 79.056 81.237 83.520 86.467 89.716 93.040 96.574 99.879 103.077 106.276 109.438 112.606 115.716

1 bouwlaag 56 63 97 100 98 112 120 161 339 529 601 595 560 600 668 641 743 771

2 of 3 bouwlagen 34.536 38.836 43.684 47.488 48.618 49.979 51.475 52.994 54.933 57.037 59.283 61.666 63.810 65.846 67.846 69.843 71.647 73.466

4 of 5 bouwlagen 13.918 15.361 16.842 18.181 18.587 19.051 19.496 19.974 20.576 21.310 22.060 22.931 23.836 24.698 25.569 26.490 27.481 28.520

> 5 bouwlagen 7.627 8.223 8.867 9.503 9.667 9.914 10.146 10.391 10.619 10.840 11.096 11.382 11.673 11.933 12.193 12.464 12.735 12.959
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4 BOUWJAAR 

In de kadastrale statistiek worden de gebouwen onderverdeeld in diverse bouwjaarklassen, met als meest recente de gebouwen opgericht na 1981. De 

bouwjaarklassen zijn niet evenredig verdeeld (men werkt met ongelijke periodes), waardoor het niet altijd vanzelfsprekend is conclusies te verbinden aan de 

cijfers. Van de 2.637.506 gebouwen die het Vlaams gebouwenpark op 1 januari 2015 rijk was, dateerden er 779.418 van na 1981. In Vlaanderen staan 

evenwel tevens heel wat oude tot zeer oude gebouwen; zo werden 220.000 gebouwen opgericht voor 1900. Nog eens meer dan 900.000 gebouwen zijn 

meer dan 55 jaar oud (gebouwd voor 1961). 

Figuur 4 : Verdeling Vlaams gebouwenpark naar bouwjaarklassen, 2015 (ADS) 

 

Globaal genomen vallen de aandelen van de oudere gebouwen over de verschillende categorieën heen doorheen de tijd aan ongeveer dezelfde snelheid 

terug, doordat oudere gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen, al dan niet van hetzelfde type. Vrijwel in alle bouwjaarklassen is 

er sprake van een terugval van om en bij de 3% van het aandeel in het Vlaamse gebouwenpark, gecompenseerd door een stijging van het aandeel van de 

recente woningen (opgericht na 1981) met ca. 18%. 
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Figuur 5 : Verdeling Vlaams gebouwenpark naar bouwjaarklassen, 1992 (ADS) 

 

 

In absolute termen neemt het aantal oude gebouwen sneller af. Tussen 1992 en 2015 verdwenen bijvoorbeeld 42.721 gebouwen opgericht voor 1900 uit 

het patrimonium (-16,27%). In de volgende bouwjaarklasse ligt de vervangingsgraad iets minder hoog (-18.207 gebouwen of -11,61%). Het tempo waaraan 

de gebouwen uit de voorraad verdwijnen, zakt vervolgens verder naarmate de gebouwen van recentere datum worden : in de bouwjaarklassen 1962-1970 

en 1971-1981 verdwenen bijvoorbeeld nog amper 12.000 gebouwen tussen 1992 en 2015 (respectievelijk (-3,8% en -2,88%). 

Bekijken we de verdeling naar de bouwjaarklassen voor elk woningtype afzonderlijk dan zijn er – zoals verwacht – een aantal opvallende verschillen. Zo zien 

we dat rijhuizen en handelspanden vaker een hogere leeftijd hebben. De rijhuizen blijken vooral te dateren uit het interbellum en de periode net na de 

tweede wereldoorlog : 73% van de gesloten bebouwingen werden opgericht voor 1961. Slechts een zeer beperkt deel van de rijhuizen is van recentere 

datum (amper 11% of 72.000 van de 647.000 rijhuizen). Bij de handelshuizen is deze verdeling nog frappanter. Bijna 1/4de van de handelshuizen is meer dan 

een eeuw oud en slechts 24% werd opgericht na 1961. De halfopen bebouwing is daarentegen een recenter woningtype; dat geldt echter in overtreffende 
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trap voor de open bebouwingen en de appartementen. In beide categorieën werd meer dan 70% van de gebouwen opgericht na 1961 (en meer dan 40% na 

1981). 

Tabel 6 : Verdeling naar de bouwjaarklassen binnen de verschillende woningtypes (ADS – Vlaams gewest) 

2015 - Verdeling in 
alle woningtypes 

Alle 
gebouwen 

GB HOB OB APP HAND AND 

Voor 1900 8,33% 14,90% 5,58% 4,97% 4,81% 24,34% 6,49% 

1900 tot 1918 5,25% 11,79% 4,06% 2,01% 2,84% 10,63% 2,74% 

Van 1919 tot 1945 14,65% 28,96% 15,33% 6,28% 7,07% 23,57% 8,40% 

Van 1946 tot 1961 15,17% 17,09% 21,36% 11,13% 12,64% 17,33% 11,97% 

Van 1962 tot 1970 11,84% 7,82% 13,22% 12,75% 15,74% 8,70% 14,27% 

Van 1971 tot 1981 15,20% 8,32% 14,58% 20,40% 15,39% 5,63% 18,10% 

Na 1981 29,55% 11,12% 25,88% 42,46% 41,52% 9,79% 38,03% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Deze cijfers laten toe om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de samenstelling van de productie van de in een bepaalde periode opgerichte 

gebouwen. Niet onverwacht – gezien het voorgaande – was de gesloten bebouwing het dominante gebouwtype in de periode tot 1945, met aandelen in de 

productie van meer dan 40% en tussen 1900 en 1918 zelfs van 55%. Daar waar voor 1900 de open bebouwing nog een stevig marktaandeel had van 20%, 

viel dit in de volgende periodes terug tot minder dan 15%. De appartementsbouw was bijzonder beperkt, terwijl de bouw van handelshuizen historische 

pieken bereikte. Het aandeel van de handelshuizen in de bouwproductie zou na 1900 alleen maar terugvallen, tot amper 1% na 1981. Tussen 1945 en 1961 

verschoof de klemtoon duidelijk naar halfopen bebouwingen, terwijl het aandeel van de open bebouwingen tevens stevig toenam. Vanaf 1961 werd de 

open bebouwing het dominante woningtype; die leiderspositie werd in de volgende periodes alleen maar versterkt. Zeker in de periode na 1981 kende de 

constructie van appartementsgebouwen een stevige opleving. 

Cijfers als deze bevestigen een aantal historische tendensen a.d.h.v. statistische informatie. De opkomst van het Vlaamse verkavelingsmodel na 1945 wordt 

duidelijk weergegeven door de data van het Kadaster, alsook de recente opkomst van appartementsbouw. Opvallend is de positie van handelshuizen : niet 

toevallig is dit gebouwtype sinds 1992 met bijna 20.000 units (1/5de van het totaal) geslonken. Zeker in binnenstedelijk gebied werden de afgelopen jaren op 

vrij grote schaal handelshuizen getransformeerd naar woongelegenheden. 
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Tabel 7 : Verdeling van de gebouwen in de verschillende bouwjaarklassen naar woningtypologie, 2015 (ADS – Vlaams gewest) 

2015 - Verdeling in alle 
Bouwjaarklassen 

GB HOB OB APP HAND AND TOT 

Voor 1900 43,85% 14,48% 20,05% 2,53% 9,22% 9,85% 100% 

1900 tot 1918 55,07% 16,70% 12,88% 2,37% 6,39% 6,59% 100% 

Van 1919 tot 1945 48,50% 22,62% 14,43% 2,12% 5,08% 7,25% 100% 

Van 1946 tot 1961 27,63% 30,44% 24,69% 3,66% 3,61% 9,98% 100% 

Van 1962 tot 1970 16,21% 24,14% 36,25% 5,83% 2,32% 15,24% 100% 

Van 1971 tot 1981 13,43% 20,74% 45,15% 4,44% 1,17% 15,06% 100% 

Na 1981 9,23% 18,93% 48,35% 6,16% 1,05% 16,28% 100% 

 

De appartementsgebouwen vormen een vreemde categorie, omdat naarmate de tijd vorderde er bijkomende appartementsgebouwen werden gecreëerd 

met een hogere leeftijd. Zo blijkt tussen 1992 en 2015 het aantal appartementsgebouwen met een bouwjaar voor 1900 te zijn verviervoudigd. Bij alle 

andere woningtypes neemt het aantal oudere gebouwen geleidelijk af; bij de appartementsgebouwen is dat niet het geval.  

Tabel 7 : Verdeling van de Vlaamse appartementsgebouwen, naar bouwjaar + evolutie aantal gebouwen in de diverse bouwjaarklassen tussen 1992 en 2015 (ADS) 

 

De enige plausibele verklaring hiervoor schuilt in de transformatie van bestaande gebouwen naar appartementsgebouwen, door de opdeling in 

verschillende woongelegenheden. Zodoende zijn tussen 1992 en 2015 toch bijna 19.000 extra appartementsgebouwen gecreëerd, goed voor meer dan 16% 

van het totaal aantal appartementsgebouwen. 

1992 1995 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 t.o.v. 

1992

2015 t.o.v. 

1992

Aantal gebouwen 56.137 62.483 69.490 75.272 76.970 79.056 81.237 83.520 86.467 89.716 93.040 96.574 99.879 103.077 106.276 109.438 112.606 115.716 59.579 106,13%

Voor 1900 1.361 1.704 2.139 2.526 2.620 2.750 2.865 3.008 3.193 3.440 3.633 3.865 4.163 4.451 4.730 4.987 5.216 5.568 4.207 309,11%

1900 tot 1918 1.010 1.198 1.417 1.609 1.679 1.770 1.845 1.913 2.026 2.147 2.272 2.385 2.546 2.660 2.804 2.948 3.105 3.283 2.273 225,05%

Van 1919 tot 1945 4.148 4.540 4.926 5.186 5.238 5.331 5.460 5.606 5.900 6.146 6.358 6.586 6.834 7.073 7.329 7.595 7.878 8.177 4.029 97,13%

Van 1946 tot 1961 10.380 10.816 11.223 11.611 11.695 11.845 11.988 12.150 12.399 12.676 12.876 13.081 13.291 13.522 13.789 14.041 14.368 14.630 4.250 40,94%

Van 1962 tot 1970 15.788 16.051 16.299 16.543 16.595 16.661 16.732 16.859 16.990 17.149 17.288 17.388 17.531 17.661 17.807 17.929 18.057 18.209 2.421 15,33%

Van 1971 tot 1981 16.067 16.222 16.418 16.611 16.653 16.717 16.780 16.868 16.957 17.074 17.211 17.306 17.372 17.466 17.555 17.633 17.725 17.803 1.736 10,80%

Na 1981 7.383 11.952 17.068 21.186 22.490 23.982 25.567 27.116 29.002 31.084 33.402 35.963 38.142 40.244 42.262 44.305 46.257 48.046 40.663 550,77%
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Waar situeren zich de recenter gebouwde woningen en waar is het patrimonium eerder verouderd? Op de onderstaande kaart is het percentage 

weergegeven van de gebouwen die in elke gemeente zijn opgericht na 1981. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aandeel recente gebouwen. We 

verwachten het ouder patrimonium veeleer in de centrumsteden en dat verwachtingspatroon wordt volledig bevestigd. Gent, Antwerpen en Leuven, 

Mechelen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gekenmerkt door een zeer laag aantal gebouwen met een recent bouwjaar. Opvallend zijn de zeer 

hoger percentages in de Kempen, met uitzondering van Turnhout, en in landelijker Limburg, inzonderheid dicht bij de grens met Nederland. Dit patroon 

doet dan ook het vermoeden rijzen dat inwijking vanuit Nederland op zijn minst een bijdrage heeft geleverd tot de hoge percentages recent opgerichte 

gebouwen. Let wel, op de kaart worden percentages weergegeven van recente gebouwen in het totale gebouwenbestand, geen absolute aantallen. Het 

optrekken van nieuwe gebouwen in relatief weinig bevolkte gebieden weegt dus zwaar door op de resultaten. 

Kaart 4 : Aandeel gebouwen opgericht na 1981 in het gebouwenbestand per gemeente, 2015 (ADS) 
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Om het contrast tussen de gewesten nader te duiden is op de onderstaande kaart het volledige Belgische grondgebied afgebeeld. De kaart toont het 

aandeel gebouwen in alle 590 gemeentes dat gebouwd werd voor de aanvang van de eerste wereldoorlog. Meteen duidelijk is het grote contrast tussen het 

Vlaamse gewest – met behalve in de steden relatief lage percentages (tot 12%) – en het industriële Wallonië, inzonderheid de provincies Henegouwen, 

Namen en Luik. Behalve in de Oostkantons en een beperkt aantal gemeenten in Waals-Brabant bestaat het gebouwenpark in Wallonië voor een belangrijk 

deel uit zeer oude gebouwen. In Vlaanderen is dat veel minder het geval. Wat opvalt in contrast met de vorige kaart is dat een laag aantal recente 

gebouwen niet noodzakelijk een hoog aantal oude gebouwen impliceert. De theorie van de corresponderende vaten is wel van toepassing in Brussel, 

Mechelen, Leuven, Gent, de Kempen en Limburg maar bijvoorbeeld veel minder voor wat centraal West- en Oost-Vlaanderen betreft. 

Kaart 5 : Aandeel gebouwen opgericht voor 1914 in het gebouwenbestand per gemeente, 2015 (ADS) 
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5 GRONDOPPERVLAKTE 

Inzake de grondoppervlakte van de gebouwen zijn er geen cijfers voor de appartementsgebouwen, wel voor de andere types bebouwing. De categorieën 

waarin de data zijn opgedeeld zijn opnieuw vrij ruim, met als gevolg dat we slechts een rudimentair beeld kunnen krijgen van de oppervlaktes. Dat beeld 

bevestigt voornamelijk wat reeds kon worden vermoed, met name dat rijhuizen overwegend een kleinere grondoppervlakte hebben : tegenover meer dan 

90% bij de open bebouwing hebben slechts 1/4de van de rijhuizen een grondoppervlakte van meer dan 104m². 

Figuur 6 : Grondoppervlakte van de gebouwen, naargelang het woningtype, 2015 (ADS – Vlaams gewest) 
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In chronologisch opzicht valt op dat het aandeel gebouwen met een grote grondoppervlakte verder is toegenomen, in relatief gelijke mate ten koste van de 

andere gebouwtypes. De twee kleinste categorieën zijn ook in absolute aantallen afgenomen (<45m²: -6.500 gebouwen of -16,4%; 45-64m²: -20.000 

gebouwen of -11,8%). Het aantal gebouwen met een oppervlakte van 65 tot 104m² is gestegen, van 583.072 tot 622.609 gebouwen, maar deze stijging is 

onvoldoende om het aandeel op peil te houden. Dit omdat het aantal grote gebouwen veel sterker is toegenomen, van 1,1 miljoen naar bijna 1,4 miljoen. 

Tabel 8 : Groei aantal gebouwen, naargelang woningtype en grondoppervlakte, tussen 1992 en 2015 (ADS – Vlaams gewest) 

2015 vs. 1992 Huizen (GB) 
Huizen 
(HOB) 

Huizen (OB) Handelshuizen 

< 45 m² -18,78% 1,13% -6,84% -20,71% 

45 m²-64 m² -10,75% -13,81% -19,03% -24,08% 

65 m²-104 m² 5,73% 14,09% 2,84% -28,62% 

>104 m² 8,58% 24,41% 33,37% -20,51% 

 

De trend richting grotere grondoppervlaktes doet zich voor bij alle bebouwingstypes, zij het meer uitgesproken bij de open bebouwingen. Tussen 1992 en 

2015 is het aantal grote villa’s met 1/3de toegenomen. De kleinere woningen houden iets beter stand bij de rijhuizen, maar ook daar is het aantal in de twee 

kleinste categorieën in reële termen gedaald. 

Op het vlak van de geografische verdeling zijn er weinig tot geen verrassingen : de gebouwen met grotere grondoppervlaktes zijn hoofdzakelijk gesitueerd in 

landelijke gemeentes, met name in de Kempen, Limburg, West-Vlaanderen (uiteraard niet de Kuststreek) en het zuiden van Oost-Vlaanderen. De aandelen 

binnen de Vlaamse ruit liggen lager dan in de andere Vlaamse regio’s. De laagste percentages en vinden we – opnieuw zoals verwacht – terug in de steden 

en in de Kustgemeenten. Turnhout, Leuven, Hasselt, Roeselare, Lier en Eeklo vallen in het oog door de lage aandelen in vergelijking met de omringende 

gemeenten. 
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6 VOORZIENINGEN 

Op 1 januari 2015 beschikte 63% van de Vlaamse gebouwen over centrale verwarming of airconditioning, 16,55% meer dan op 1 januari 1992. 75,16% van 

de gebouwen beschikte over een badkamer. Bij 61,1% van de gebouwen was er een garage, parking of overdekte staanplaats. In totaal beschikken de 

Vlaamse gebouwen over 2.795.936 badkamers, ofwel 1,4 badkamers per gebouw waar er badkamers aanwezig zijn. Er zijn 2.387.450 garages, parkings en 

overdekte staanplaatsen, goed voor 1,48 plaatsen per gebouw dat over deze faciliteiten beschikt. 

De verdeling over de verschillende bouwtypes leert dat deze voorzieningen het meest aanwezig zijn in appartementsgebouwen, met uitzondering van 

parkeerfaciliteiten. Deze zijn het meest frequent aanwezig bij de open bebouwingen. Nochtans is ook in 60% van de appartementsgebouwen een 

parkeermogelijkheid aanwezig. Met de diverse voorzieningen is het het slechtste gesteld bij de rijwoningen, op zich niet verwonderlijk omdat deze vaak van 

oudere leeftijd zijn en de creatie van nieuw aanbod eerder beperkt is.  

Tabel 9 : Aanwezigheid van voorzieningen, naargelang de bouwtypologie, 2015 (ADS – Vlaams gewest) 

% Huizen (GB) Huizen (HOB) Huizen (OB) 
Appartements-

gebouwen 
Handels-
huizen 

Alle 
gebouwen 

Met centrale verwarming of 
airconditioning 

51,92% 71,72% 85,59% 89,69% 63,89% 63,00% 

Met badkamer 75,02% 87,92% 93,11% 94,96% 71,17% 75,16% 

Met garage, parking of 
overdekte staanplaats 

42,17% 78,53% 89,06% 59,32% 37,92% 61,10% 

 

Nochtans zit in de categorie van de gesloten bebouwingen wel telkens de grootste vooruitgang in vergelijking met 1992, voor alle voorzieningen. Op 1 

januari 2015 had ongeveer de helft van de rijwoningen centrale verwarming of airconditioning; op 1 januari 1992 was dat echter slechts 1/3de. Het aandeel 

van de rijwoningen met een badkamer is nu ca. 75%; in 1992 was het nog geen 60%. De meest beperkte stijging inzake de aanwezige voorzieningen zit bij de 

appartementsgebouwen, voornamelijk omdat reeds van een high base werd vertrokken : 80% voor CV of airconditioning, 93% voor badkamers en 56,5% 

voor parkeergelegenheid. 

Badkamers ontbreken hoofdzakelijk in oudere gebouwen. We zien dan ook een zeer uitgesproken correlatie tussen de geografische verdeling van de 

gebouwen opgericht voor WO I en van het aandeel gebouwen zonder badkamer in de totale woningvoorraad per gemeente (cfr. kaart hieronder). Vooral in 
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de Westhoek, het zuiden van Oost-Vlaanderen en enkele gemeenten aan de grens met Zeeland zijn er nog hoge aandelen gebouwen zonder badkamer. Ook 

in Gent en Antwerpen zou nog een relatief hoog aandeel gebouwen niet over een badkamer beschikken. Let wel, hier kan wel worden vermoed dat de 

onderrapportering van renovatiewerken aan het Kadaster een significante impact heeft op de cijfers. Dezelfde bemerking moet worden geformuleerd bij de 

hoge aandelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Kaart 6 : Aandeel gebouwen zonder badkamer in het totale gebouwenpark per gemeente, 2015 (ADS) 
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Parkeergelegenheid is – zoals verwacht – slechts in beperkte mate voorzien in de steden, terwijl dit veel couranter is in regio’s met een hoog aandeel recent 

gebouwde woningen (overwegend open bebouwingen). Opnieuw vallen De Pinte en Sint-Martens-Latem in de Zuidrand van Gent op door de zeer hoge 

scores. In Sint-Martens-Latem beschikt bijna 4/5de van de gebouwen over een parkeergelegenheid. 

Kaart 7 : Aandeel gebouwen met parkeergelegenheid in het totale gebouwenpark per gemeente, 2015 (ADS) 

 

 

Tenslotte is er ook een duidelijke correlatie tussen de bouwperiode en de aanwezigheid van centrale verwarming en/of airconditioning. Dit blijkt opnieuw 

uit de hoge aandelen in het oosten van Vlaanderen, in de Kempen en Limburg. Ook de volledige rand rond Brussel scoort hier goed, net zoals bepaalde 

gemeenten in de suburbane gebieden nabij Gent, Antwerpen en Brugge. 
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Kaart 8 : Aandeel gebouwen met centrale verwarming en/of airconditioning in het totale gebouwenpark per gemeente, 2015 (ADS) 
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