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Bouwkroniek verschijnt 
ononderbroken tijdens de 

bouwvakantie.

Zo mist u geen 
aanbestedings informatie 

of sectornieuws.

We wensen al onze lezers 
een prettige vakantie.

Woononderzoek in dertien 
Vlaamse centrumsteden

Van Volcem bekijkt zestien parameters 
voor het woonbeleid.  Ze vergelijkt de 
steden inzake bevolkingsevolutie, de 
middelen die ze krijgen via het Steden-
fonds, de stadsvernieuwingsfondsen, de 
woningprijzen, de woonbonus,  het aan-
tal verkochte woongelegenheden, de in-
komens, de betaalbaarheid van wonin-
gen, de rentevoeten van hypothecaire 
leningen, de gemiddelde oppervlakte 
van de woningen, het aantal bouwver-
gunningen op jaarbasis, het aantal so-
ciale woningen, de leegstand en de re-

glementering betreffende het opsplitsen 
van woningen. Ze bewerkte de data tot 
concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. 
De ruwe data komen van de federale 
overheidsdienst Economie, van de Nati-
onale Bank en uit antwoorden op parle-
mentaire vragen.

“In de toekomst zullen nog meer men-
sen naar de steden trekken. Dit vergt 
een daadkrachtig stedenbeleid. Voor-
al scholen en kinderopvang zijn in die 
steden zorgwekkend. In veel gevallen 
is de effectieve groei groter dan de be-
volkingsprojecties waarop men het toe-
komstige beleid baseert. Dit vergt een 
aangepast Vlaams beleid om bijvoor-
beeld de wachtlijsten weg te werken”, 
zegt Mercedes Van Volcem.

Bevolkingsevolutie
In vergelijking met 2000 telden de der-
tien Vlaamse centrumsteden 154.000 
inwoners meer. Dat is een stijging met 
10,6%. De bevolking van Antwerpen, 
Gent en Hasselt groeide de jongste zes-
tien jaar zelfs met meer dan 12%. De 
bevolking in Brugge en Kortrijk blijft zo 
goed als gelijk in de voorbije periode. 

Het Vlaamse parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld), tevens 
voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur en Stedenbeleid, 

onderzocht de trends, woningprijzen en inkomens in de dertien Vlaamse 
centrumsteden en zette de belangrijkste conclusies in een uitgebreid 

rapport van zeventig bladzijden. Gent, Antwerpen en Leuven zijn steden 
met een enorme bevolkingsgroei en fel stijgende woningprijzen. Ze zijn 

tevens de minst betaalbare steden. In steden zoals Brugge en Kortrijk is er 
geen grote aangroei. In Oostende is er vooral vergrijzing. West-Vlaanderen 

valt buiten de ruit van de werkgelegenheid. Hasselt, Genk en Roeselare 
zagen hun aantal woningen procentueel dan weer enorm toenemen.

Appartementen in Brugge kosten gemiddeld 239.661 €, 
het duurst van alle centrumsteden.
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“Het beeld wordt diverser als we kij-
ken naar het aantal jongeren en jonge 
gezinnen die zich in de stad gaan ves-
tigen. Vooral de grote studentensteden 
groeien. Ook de kortetermijnevolutie 
toont tendensen. Zo telden de Vlaamse 
centrumsteden in 2015 liefst 1.615.567 
stedelingen of een stijging met 9.111 in-
woners in vergelijking met het jaar voor-
dien. In Gent en Antwerpen kwamen er 
meer dan 2.000 nieuwe inwoners bij. 
Roeselare is de snelste groeier en no-
teert een bevolkingsgroei van 1,1% in 
één jaar tijd.

De samenstelling van die bevolking 
biedt nog meer inzichten. Sedert 2001 
steeg het aantal -5-jarigen per centrum-
stad met gemiddeld 25,3%. Het aantal 
5- tot 19-jarigen stijgt gemiddeld met 
6,9% terwijl de zogenaamde actieve be-
volking (20- tot 64-jarigen) met 10,7% 
toeneemt. De toename van het aantal 
65-plussers (8,8%) is dan weer groten-
deels te wijten aan de toename van het 
aantal 80-plussers (53,9%).

Oorzaken van de evoluties in de cijfers 
zijn het aantal geboortes, migratie en de 
langere levensverwachting. De cijfers 
wijzen op een babyboom in bepaalde 
steden, in combinatie met een steeds ou-
der wordende bevolking. Er zijn enorme 

verschillen per centrumstad. Antwerpen 
had vorig jaar 46% meer -5-jarigen dan 
in 2001. Er is sprake van een enorme ba-
byboom. In Oostende is er dan weer een 
vergrijzingsgolf. 

Woningprijzen
“Over het algemeen kan men spreken 
van een stagnatie van de woningprijzen 
in de centrumsteden in 2014. Er is spra-
ke van een veel diverser beeld dan de 
voorbije jaren. De prijzen van apparte-
menten en villa’s dalen in een aantal ste-
den. Het is nodig dat de prijzen stand-
houden of er wat op vooruitgaan, want 

75% van de Vlamingen is eigenaar. Een 
algemene daling van de prijzen zou een 
collectieve verarming betekenen voor 
alle stedelingen”, verduidelijkt Merce-
des Van Volcem.

Leuven is de duurste stad.

De gemiddelde woningprijzen voor ge-
wone woonhuizen schommelden in 2014 
tussen 180.000 en 312.000 €. Leuven is 
de duurste stad met een gemiddelde 
prijs van 312.162 € per woning in 2014. 
Brugge volgt als tweede duurste stad 
met een kostprijs van 243.998 € voor een 
gemiddelde woning. Kortrijk is de goed-
koopste centrumstad. Je betaalde er in 
2014 gemiddeld 181.830 € voor een 
woning.

Appartementen
Appartementen in Brugge kosten gemid-
deld 239.661 €, het duurste van alle cen-
trumsteden. “Brugge is een kwalitatieve 
woonomgeving met veel open ruimte en 
groen en een veilige stad in een uniek 
historisch kader vlakbij de Noordzee. 
Dat heeft zijn invloed op de woningprij-
zen en zeker ook op de appartementen. 

“In de toekomst zullen nog meer mensen naar de steden 
trekken. Dit vergt een daadkrachtig stedenbeleid”, aldus 
Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Leuven is de duurste stad met een gemiddelde 
prijs van 312.162 € per woning (cijfers van 

2014). (Foto’s: Visit Flanders)
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De inkomens liggen er ook hoger dan het 
gemiddelde, wat de betaalbaarheid van 
de woningen ten goede komt”, verduide-
lijkt Vlaams parlementslid Van Volcem.

Gent, een aantrekkelijke historische stu-
dentenstad, kent een soortgelijke aan-
trekkingskracht die zich vertaalt in de 
prijzen voor appartementen (gemiddeld 
218.249 €).  Bekeken over de periode 
2005-2014 kent Kortrijk de snelste stij-
ging van de vastgoedprijzen voor wonin-

gen (+ 75%). Leuven steeg het snelst 
wat appartementen betreft (+ 70,3%). 

De woningprijzen van 2015 zijn door een 
technisch euvel nog enige tijd niet be-
schikbaar bij de fod Economie. De no-
tarisbarometer voorziet meer recente 
woningprijzen (2015). Doordat wordt 
gewerkt met andere parameters is ver-
gelijken met de cijfers van de fod-statis-
tiek echter niet mogelijk. Er wordt bv. 
geen onderscheid gemaakt tussen gewo-

ne woonhuizen en villa’s, waardoor de 
cijfers erg verschillen van deze van de 
fod Economie.

Als we de notariscijfers 2014 en 2015 
vergelijken, merken we dat in vier cen-
trumsteden sprake is van een daling van 
de woningprijzen. Het gaat over Genk 
(- 9,3%), Aalst (- 7%), Sint-Niklaas (- 
4,2%) en Oostende (- 3%). 

Brugge heeft de grootste stap 
voorwaarts gezet inzake inkomens.

Roeselare (+ 9,9%) en Hasselt (+ 8,5%) 
zijn de sterkste stijgers. In absolute cij-
fers staat Leuven nog steeds geboekt als 
duurste centrumstad. In 2015 betaalde 
de gemiddelde Leuvenaar 323.009 € 
voor een woning. Brugge (284.293 €) 
strandt op de tweede en Gent (277.473) 
op de derde plaats.

Inkomens 
In Antwerpen wordt het minst verdiend. 
Ondanks het lagere inkomen slaagt Ant-
werpen er niet in om sneller te stijgen 
dan de andere steden. Integendeel, het 
noteert de traagste groei in de voorbije 
negen jaar. Het inkomen steeg in de pe-
riode 2005-2013 met 15,4%. In 2013 be-
droeg het gemiddelde inkomen 15.050 € 
per inwoner.  Het gemiddelde inkomen 
van Genk steeg een pak meer tot 15.227 
€, ongeveer 26,2% sedert 2005. 

Brugge heeft duidelijk de grootste stap 
voorwaarts gezet inzake inkomens. In 
negen jaar tijd groeide het inkomen er 
met 30,1%, het meest van alle centrum-
steden. In absolute aantallen verdient de 
gemiddelde Bruggeling 18.969 € op jaar-
basis (netto belastbaar inkomen), wat 
zich ook vertaalde in een snellere stij-

Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens, waardoor ook de betaalbaarheid van 
wonen er precair is.

Sedert 2005 kwamen er in de centrumsteden 
59.623 woongelegenheden bij, waarvan iets 
meer dan 10.000 in Gent (+ 7;9%).



91 juli 2016

ACTUEEL

ging van de woningprijzen tussen 2005 
en 2013. De koploper in absolute cijfers 
is Leuven (19.654 €),  gevolgd door Has-
selt (19.106 €).  Brugge is derde, mede 
dankzij de snelste groei in de voorbije 
jaren.

Betaalbaarheid
“Als we het gemiddelde inkomen verge-
lijken met de prijs van de gewone woon-
huizen kan een factor voor de betaal-
baarheid worden berekend  per stad. 
Hieruit blijkt dat Kortrijk de meest be-
taalbare stad is. Aalst en Roeselare vul-
len de top 3 aan. Antwerpen en Leuven 
scoren veruit het slechtst. Hoewel Leu-
ven het duurst is, heeft men ook hogere 
inkomens.

Antwerpen scoort bij de laagste (gemid-
delde) inkomens, waardoor ook de be-
taalbaarheid van wonen er precair is. 
Antwerpen schuift, gezien de prijsdaling 
van de woonhuizen het afgelopen jaar, 
de eer als minst betaalbare stad opnieuw 
door naar Leuven. Met gemiddeld 15,9 
jaarinkomens kan de gemiddelde Leuve-
naar een woning kopen in zijn stad”, ver-
duidelijkt Van Volcem.

Wanneer we de evolutie van de betaal-
baarheid voor de voorbije tien jaar be-
kijken, merken we dat Genk richting het 
meest betaalbaar (of minst onbetaal-
baar) evolueert.  Dit is het gevolg van 
de stijging van het inkomen van de Gen-
kenaars in 2014. Oostende staat op de 
tweede plaats omdat de woningprijzen 
er het voorbije jaar gedaald zijn. Brugge 
staat op de derde plaats. 

Sedert 2005 kwamen er in 
de centrumsteden 59.623 
woongelegenheden bij.

In deze steden stegen de woningprijzen 
de voorbije tien jaar iets minder dan 
dubbel zoveel als de inkomens. Daaren-
tegen werden Leuven, Antwerpen en 
Gent de voorbije tien jaar steeds minder 
betaalbaar als we de evolutie van de in-
komens en die van de woningprijzen ver-

gelijken. De woningprijzen stegen er 
drie keer zo snel als de inkomens.

Aantal 
woongelegenheden
Sedert 2005 kwamen er in de centrum-
steden 59.623 woongelegenheden bij, 
goed voor een groei met 7,2%. In Ant-
werpen (+ 5,2%) kwamen procentueel 
het minst aantal woongelegenheden bij 
sedert 2005. In absolute aantallen is dat 
het meest: bijna 13.000. 

In Gent (+ 7,9%) waren dat er iets meer 
dan 10.000. Hasselt is absolute koploper 
met een stijging van liefst 15,6% bijko-
mende woongelegenheden in de afge-
lopen tien jaar. Roeselare (13,1%) en 
Genk (11%) sluiten het rijtje van sterk 
groeiende steden inzake het aantal 
woongelegenheden. 

“De lage procentuele groei van woonge-
legenheden in Antwerpen staat in schril 
contrast met de groeiende bevolkings-
aantallen. Dit verklaart voor een deel 
waarom de woningprijzen in Antwer-
pen zo fel stegen”, besluit Mercedes Van 
Volcem. 

Kortrijk is de goedkoopste centrumstad. Je betaalde er in 2014 gemiddeld 181.830 € voor een woning. (foto: Stad Kortrijk) 


