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‘Bij ons is er nog plaats genoeg?’ 
betonrapport Natuurpunt voor 
West-Vlaanderen alarmeert 

De afgelopen jaren is de bewoning in Vlaande-
ren verder verdund, dat vertelt ons het Beton-
rapport van Natuurpunt. Het aantal inwoners 
per bebouwde oppervlakte daalde van 36 (in 
1985) naar 25 inwoners (in 2016) per hectare. 
In plaats van efficiënter, wordt kwistiger met 
open ruimte omgesprongen. En toch staat de 
betonstop voor de deur. We nemen je mee naar 
het ondernemend West-Vlaanderen op een 
tocht van de Atlantikwall aan de kust, over het 
land van Ghelamco, Valcke en Dewaele in het 
achterland, de industriegebieden aan Leie en 
Schelde en het nakende voetbalstadion van 
blauw-zwart. 

Ieper ‘got e treng’ (het gaat snel in Ieper) als  
het gaat over inname van open ruimte, dit is 
dan meteen ook de recordhouder betonsnelheid 
voor West-Vlaanderen. Met het spreidingsbeleid 
van verkavelingen en de druk vanuit de bedrij-
ven voor een nieuw bedrijventerrein Reigers-
burg, lijkt de Stad een inhaalbeweging te willen 
inzetten. Tussen 2005 en 2018 kwamen er 71 
nieuwe inwoners bij in Ieper, maar werd er 296 
hectare grond extra ingenomen. Hiervan gingen 
57 hectare naar bedrijfsgrond en 235 hectare 
naar wonen (Gemeentemonitor Ieper). 

Als we kijken naar de gemeenten waar de 
meeste betonmixers rondrijden, dan komen we 
in de Vlaamse top tien ook Brugge en Roese-
lare tegen, met respectievelijk 860 en 6.277 
nieuwe inwoners. Poperinge valt er net buiten 
met de 14de plaats en kende 223 nieuwe inwo-
ners. Is het een probleem dat er veel gebouwd 
en verbouwd wordt? Neen. Maar het is wel een 
probleem dat gemeenten steeds kwistiger met 
open ruimte omspringen. Het wordt zelfs driest 
als we kijken naar Mesen, waar de afgelopen 10 
jaar maar 52 inwoners bijkwamen, maar er 10ha 
extra werd ingenomen. Dat is een 2.000m² per 
nieuwe inwoner. 

En dit is een tendens voor heel West-Vlaande-
ren. Onze provincie verliest 1,3 hectare open 
ruimte per dag. Dat zijn bijna drie voetbalvelden. 
Opvallend is dat die snelheid ook niet meer 
afgenomen is sinds 2005, ondanks de aan-
gekondigde betonstop. Ruim 13.000 hectare 
West-Vlaamse open ruimte is momenteel in 
gevaar, omdat het vandaag ingetekend staat  
als bouwgrond (wonen, industrie, harde  
recreatie, …) . 

De Kust stapelt, maar …

Binnen onze provincie zijn er maar 2 gemeen-
ten die een lichte ommezwaai hebben gemaakt 
naar ruimtebesparing en dat zijn Blankenberge 
en Bredene. En dit is geen toeval: deze ge-
meenten kennen een grote toestroom en dit zet 
druk op de prijs van de bouwgrond. Voor Brede-
ne is deze tussen 2005 en 2018 bijna vervier-
voudigd. Dit kan dan ook als één van de oorza-
ken aangehaald worden waarom ook De Panne, 
Middelkerke en Nieuwpoort redelijk goed scoren 
(geen afname leefdichtheid – dit is aantal inwo-
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ners/bebouwde hectare). Oostende en Knokke 
wijken echter sterk af van deze kusttendens 
(resp. -5 en -4 op vlak van leefdichtheid) en dit 
door inname van gronden voor nieuwe verkave-
lingen, een ziekenhuis en bedrijventerreinen in 
open ruimte (zoals bijvoorbeeld Green Bridge). 
Maar beide hebben een leefdichtheid van 
respectievelijk 60 en 49 inwoners/bebouwde 
hectare. De polders worden duidelijk nog niet 
gezien als te vrijwaren ruimte, want gemeenten 
die nu goed scoren, hebben hun zinnen gezet 
op ‘open land’ in het binnengebied. Niet alleen 
in Blankenberge, maar ook in Koksijde, Nieuw-
poort, De Haan, Knokke, … het merendeel van 
de kustgemeenten, worden ‘klassevolle wonin-
gen in groene omgeving aan zee’ aangeboden. 

Beton moet mensen lokken  
naar de Westhoek
 
Dieper het binnenland in, vallen een aantal 
Westhoekgemeenten op. Zo heeft Lange-
mark-Poelkapelle een afname van leefdichtheid 
met -2 (en betonsnelheid van 241m² per dag), 

Heuvelland volgt de trend, maar gaat net wat 
sneller in het beton gieten (247m²) hoewel het 
bevolkingsaantal gestaag daalt (-250 tussen 
2005 en 2017). Poperinge en Ieper zijn, zoals 
eerder aangegeven, koplopers in Vlaanderen in 
het verharden van open ruimte. Maar we mogen 
zeker ook Veurne niet vergeten in het rijtje te 
plaatsen. Met 337m² en een afname van -3 in 
leefdichtheid, gaat deze stad in tegen de trend: 
over de gemeten periode een afname van het 
aantal inwoners (- 129), maar een toename van 
de ingenomen ruimte. Wat deze gemeenten  
gemeen hebben, is de vrees om inwoners te 
verliezen, (relatief) goedkope bouwgrond en 
een grote tot massieve groei van het aantal 
kippenstallen. Zo kwamen er in Veurne de 
laatste 12 jaar een 140.000 kippen bij (1 gro-
te stal heeft er veelal 35.000), in Heuvelland 
77.000, in Langemark 330.000 en in Poperinge 
mocht zich verheugen op 60.000 kippen extra 
de laatste drie jaar. Maar dit is niet alles. Om 
nieuwe bewoners aan te trekken, heb je eco-
nomie nodig. Onder druk van de bedrijfswereld, 
wordt er dan ook niet zo zuinig  omgesprongen 
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met de bedrijfsruimte, zowel binnen de aan-
geduide bedrijventerreinen, als binnen de 
landbouw voering. En dit geldt eveneens voor de 
kavelgrootte binnen nieuwe verkavelingen. Een 
groot aandeel van bouwgronden in Heuvelland 
overschrijden anno 2017 nog steeds de 300m². 
Maar het zijn niet enkel gebieden zoals voor-
noemde, die met een verhardingsgraad  tussen 
de 6 en 11% heel wat goedkope gronden  
kunnen en willen aansnijden, die ook  
effectief kwistig omgaan met de ruimte. 

Zuid-West-Vlaanderen:  
het industriële hart
 
In Zuid-West-Vlaanderen een ander verhaal. 
Elke dag verdwijnt er in Zuid-West-Vlaanderen 
maar liefst 2.230 vierkante meter open ruimte. 
Dit komt neer op 81 hectare per jaar. Halluci-
nante cijfers die weliswaar iets lager liggen dan 
het Vlaamse gemiddelde. Dit komt omdat de 
verhardingsgraad in deze sterk verstedelijkte 
regio met 22% al reeds ver boven het  Vlaamse 
gemiddelde van 14% ligt. Ondanks deze hoge 
verstedelijkingsgraad ligt er in Zuid-West- 
Vlaanderen toch nog 2730 hectare open 
ruimte ingekleurd als bouwgebied: grond  
waar verharding juridisch nog mogelijk is.  
 
Met een ruimtebeslag van 65% (hier zitten 
bijvoorbeeld tuinen en voetbalvelden in) en een 
verhardingsgraad van 37% – puur beton – spant 
Kuurne de kroon in deze regio. Een 12% van 
Kuurne is ingenomen door bedrijven. Dat dit 
geen gezonde situatie is, heeft ook het vorige 
bestuur begrepen. De gemeente is dan ook wat 
getemperd in het verharden van de oppervlakte 
(47m²/dag) en heeft een woonuitbreidings-
gebied van 17ha buiten de kern van de ge-
meente (tussen Stokerijstraat en Sint-Pieters-
straat) bevroren tot 2040, tot de betonstop er 
is. Dat is een 10% van de huidige reserve. Een 
ander verhaal kunnen we vinden in Kortrijk en 
Waregem. Hoewel ze beide met respectieve-
lijk 394m² en 352m² verharding per dag niet in 
de top tien komen, hebben ze een historische 

schuld. Waregem leeft al jaren op grote voet en 
heeft een gemiddelde van 23 inwoners/ha, wat 
onder het Vlaams gemiddelde is van 25 – en dit 
voor een stad. Kortrijk doet het op dat vlak dan 
weer beter met 32 inwoners/ha, maar zit nog 
ver van een vergelijkbare stad als Mechelen (49 
inwoners per bebouwde hectare). Hoewel Ware-
gem met 30% verharding en 59% ruimtebeslag 
net na Kuurne komt in de regio, is er nog geen 
sprake van zuinigheid. Met de 12% van de stad 
die ingenomen wordt door bedrijventerreinen, is 
haar honger nog niet gestild. Per nieuwe inwo-
ner werd in Waregem 750m² verhard. Met een 
dalende leefdichtheid (-1) en een betondebiet 
van 352m²/dag, wil de Stad het mes zetten in 
nog meer open ruimte, met de verhoopte  
ontwikkeling van de bedrijvensite Blauwpoort 
als kroonstuk (41,7 ha). En dit, terwijl werk-
nemers in de regio nu al aangevoerd worden  
uit Frankrijk. 

Bovendien zijn er – binnen de regio 
Zuid-West-Vlaanderen – in het Seine- Schelde-
project ook heel wat extra kaaien voorzien 
voor meer watergebonden industrie. En zo het 
gemak van verharden, zo de moeilijkheid om  
de nodige herstelwerken aan de omliggende 
natuur uit te voeren. Nog steeds staan de door 
Europa verplichte 500ha compensatienatuur 
onder druk. 

Midden-West-Vlaanderen:  
Roeselare op kop!
 
Voor Midden-West-Vlaanderen is het Roeselare 
die met de weinig benijdenswaardige trofee van 
betonkoning gaat lopen. Met een betonsnelheid 
van 625m² per dag staat de stad op de weinig 

Onze provincie verliest 1,3 
hectare open ruimte per 
dag. Dat zijn bijna drie  
voetbalvelden.
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benijdenswaardige 9de plaats van alle Vlaam-
se steden en gemeenten. En staat ze voor 
West-Vlaanderen op de 3de plaats (na Ieper en 
Brugge). 30% van de oppervlakte van Roese-
lare is momenteel verhard. Nog 490 hectare 
bebouwbare oppervlakte is in gevaar. 6.277 
nieuwe inwoners mogen genieten van het grijs, 
want voor hen werd er 256 ha verhard. Maar 
ondanks deze cijfers, is de leefdichtheid (26 
inw./bebouwde Ha) in Roeselare niet afgeno-
men: de stad deint gelijk met het aantal inwo-
ners uit, maar behoudt haar ruime voet.  
Wingene, landelijke gemeente waar en met 13 
inwoners/ bebouwde hectare een ruim leven 
heeft. Niet zo voor de kippen. De laatste drie 
jaar kwamen er in Wingene meer dan 160.000 
bij. In grote stallen bezetten ze het platteland, 
in die ruimte die nog niet bezet werd door de 
141.000 varkens die de gemeente rijk is. Met 
414 m²/dag is Wingene de betonmeester in de 
klas van het gebied van Natuurpunt De Toren-
valk. Net als in Tielt (301m² beton elke dag) en 
Ardooie (219 m² beton) gaat de leefdichtheid 
per bebouwde hectare er op achteruit. 

En in het Brugse Ommeland … 
 
Op vlak van bevolkingsdichtheid, moet Brugge 
enkel een aantal kustgemeenten laten voor-
gaan. Met 35 inwoners/bebouwde hectare heeft 
deze stad het in het verleden niet slecht aange-
pakt. Maar daar is de laatste jaren een kente-
ring in gekomen. De Stad heeft haar efficiëntie 
uit de bloeiperiode tot de 15de eeuw, met 45.000 
inwoners enkel binnen de muren, al lang achter 
zich gelaten. De laatste jaren kalft haar leef-
dichtheid af (-2) omwille van verspreide groot-
schalige verkavelingen en bedrijventerreinen. 
Aan 676m² per dag giet ze de open ruimte vol. 
De laatste 13 jaar kwamen er maar 860 men-
sen bij in Brugge en werd 365 hectare verhard. 
Dat is 4.200m² per nieuwe inwoner. En het ziet 
ernaar uit dat ze dit tempo niet gauw zal lossen, 
de grootstedelijke afbakening regio Brugge – nu 
bij de Raad van State – wil 114 ha open ruimte 
omzetten naar industrie en een voetbalstadion. 
Daarnaast worden nog ettelijke hectares verka-
veld de komende jaren.  
 
Vanuit Torhout komt er dan weer positief 
nieuws. Hoewel met 20 inwoners per bebouw-
de hectare het Vlaamse gemiddelde (25) niet 
wordt gehaald, denkt men er toch al na over 
het schrappen van een woonuitbreidingsgebied 
‘De Moertjes’. Daarenboven is de bevolking dan 
weer sterker aangegroeid dan in Brugge (met 
1.322 de laatste 13 jaar) en heeft men de beton-
snelheid (relatief) kunnen temperen met 144m² 
per dag. Torhout is trouwens ook één van de 10 
West-Vlaamse kandidaten voor een scan van 
de bouwmeester. 

Bouwmeester,  
trek ons uit de Vlaamse klei! 

Om na te gaan welke de kansen zijn voor een 
gemeente, om duurzaam te groeien, biedt de 
Vlaamse Bouwmeester een scan aan. In 2018 
zullen de volgende gemeenten een scan on-
dergaan: Zedelgem, Kortemark, Diksmuide, 
Langemark-Poelkapelle, Wervik, Moorslede en 
in 2019 Harelbeke, Torhout, Tielt, Blankenberge. 
Dat bijna 1 op de 6 West-Vlaamse gemeenten 
zich kandidaat wil stellen voor een scan is licht 
hoopgevend. Wat de andere gemeenten tegen 
houdt, blijft ons een raadsel. 

Het is duidelijk dat de betonstop waarschijnlijk 
wél zal gehaald worden, maar enkel omdat er 
tegen 2040 geen bouwgrond meer zal over-
blijven om te redden. De steeds terugkerende 
vraag naar extra ruimte voor het invullen van de 
woonbehoefte, bijvoorbeeld aan de kust (voor 
tweedeverblijvers), of de herhaaldelijke vragen 
naar extra grond voor bedrijvigheid – hoewel 
heel wat bedrijvenlocaties leeg staan – doet ons 
hopen dat de verschillende gemeentebesturen, 
samen met de Provincie en Vlaanderen, meer 
werk zullen maken van een verantwoord ruimte-
lijk beleid. Een beleid dat rekening houdt met 
de eindigheid van de ruimte en niet alleen  
goed kope gronden wil leveren. 

©
 N

atuurpunt



20

F
O

C
U

S
 R

E
G

IO

Hoe moet het dan wel?  

Schrap overbodige bouwgronden
Met de betonstop wil Vlaanderen geen nieuwe 
open ruimte meer aansnijden in 2040. Voor-
aleer het zover is, kan nog 22.500 ha extra 
ruimte ingenomen worden. Maar in het ver-
leden werd door de overheid nog veel meer 
bouwgebied afgebakend: 80.000 hectare. Die 
oppervlakte zullen we niet nodig hebben om 
de stijgende bevolking op te vangen. En het 
zou een ramp zijn om ze aan te snijden. Het 
overtollig aanbod bedraagt momenteel 57.500 
hectare. Die oppervlakte moet geneutraliseerd 
worden, anders is het risico reëel dat ze toch 
wordt volgebouwd. Gronden met een hoog 
risico op overstromingen (signaalgebieden), 
woonuitbreidingsgebieden (WUGs) en waarde-
volle bossen zouden best het eerst geschrapt 
worden. Eigenaars van zulke gronden moeten 
volledig vergoed worden. Uit onderzoek blijkt 
dat dit (inclusief de schadevergoedingen van 
100% die recent afgesproken werden) 4 miljard 
euro goedkoper is dan de kost van een verder 
volgebetonneerd Vlaanderen. 

Verdicht
We zullen efficiënter moeten omgaan met de 
ruimte die we innemen. In Vlaanderen zijn 
er veel mogelijkheden om ruimte die nu al 
gebruikt wordt door de mens efficiënter in te 
richten, met extra woon- en werkplekken, op 
goed bereikbare plaatsen. Daar zal de nodige 
creativiteit voor nodig zijn: architecten en  
projectontwikkelaars hoeven dus zeker niet 
te vrezen voor hun job na 2040. Door dorps-
kernen en stadskernen te versterken, krijg 
je opnieuw een voldoende grote schaal om 
winkels, café’s en lokale verenigingen te laten 
floreren - of openbaar vervoer te onderhouden. 
In breed uitgesmeerde verkavelingen is de 
bevolkingsdichtheid te laag en dreigt vereen-
zaming en isolatie.

Hou het betaalbaar
Hoewel de betonstop zich op lange termijn terug-
betaalt, is er op korte termijn budget nodig om de 
nodige instrumenten – zoals het schrappen van 
overtollig aanbod aan bouwgronden – te financie-
ren. Dat is een investering in de levenskwaliteit 
van de Vlaming. De Vlaamse overheid moet dan 
ook budgetten voorzien om de betonstop uit te 
voeren zoals gepland. Een deel van dat budget 
kan alvast komen uit de planbaten: een heffing 
op de meerwaarde die je krijgt door elders hoger 
te mogen bouwen of wanneer een landbouw-
grond plots bouwgrond wordt. Op die manier  
kan de betonstop zichzelf betalen, ook op 
kortere termijn.

Start lokaal, en start vandaag nog
De betonstop is een opdracht voor elke gemeen-
te. In totaal is er 57.500 hectare bouwgrond te 
veel. Zowel landelijke gemeentes als centrum-
steden zullen inspanningen moeten leveren. Met 
het cijfermateriaal uit het betonrapport kan elk 
gemeentebestuur aan de slag om afwegingen 
te maken die zorgen voor een duurzame en 
leefbare ruimtelijke ordening binnen de gemeen-
tegrenzen. Waar kan er verdicht worden? Welke 
bouwgronden worden beter geschrapt? 80.000 
hectare bebouwbare oppervlakte is momenteel in 
gevaar. Maar die oppervlakte ligt niet gelijkmatig 
verdeeld over Vlaanderen. Voor verschillende 
gemeentes draaien de betonmolens zo hard, dat 
alle bebouwbare oppervlakte razendsnel volge-
bouwd zal zijn. Zo zal het landelijke Poperinge 
zijn beschikbare bouwruimte opgebruikt hebben 
in 2028, als er zo doorgebouwd wordt. Staden 
mag al stoppen met bouwen binnen 5 jaar, aan 
dit tempo. De betonstop begint met andere 
woorden niet in 2040, maar vandaag al.

Tekst Bart Vanwildemeersch en regionale  
lidverenigingen 
Meer lezen? www.westvlaamsemilieufederatie.
be/beleidsthema’s/duurzaamruimtegebruik 
www.natuurpunt.be/betonrapport
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