
 

 

Appartementisering in Vlaanderen? Verschilt van regio tot regio 
Al jaren stijgt het aandeel flats in Vlaanderen. Tegen 2022 zullen flats zelfs het dominante 

woningtype zijn in Vlaanderen. Deze toename van flats vindt niet enkel plaats in de grote steden, 

maar ook in kleinere gemeenten. Toch kent niet elke gemeente dezelfde evolutie: sommige 

gemeenten houden vast aan de bestaande mix van huizen, villa’s en flats, in andere gemeenten 

neemt het aantal flats razendsnel toe. 

Traditioneel model in regio Hasselt 
In het arrondissement Hasselt zien we de 

grootste toename van flats in de steden Hasselt 

en Genk. In de kleinere gemeenten is de 

toename een stuk lager. De afgelopen jaren 

vond de appartementisering vooral plaats in de 

steden, in de gemeenten houdt men voorlopig 

nog vast aan de bestaande mix. 

De grootste toename van het aantal huizen 

vond plaats in Ham, Beringen en Zutendaal. 

Figuur 1 Aantal vergunde flats per 1000 gezinnen 2013-
2018 (Arr. Hasselt) 

 

Regio Sint-Niklaas: sterke toename aantal 

flats over heel de lijn 
In bijna alle gemeenten van de regio Sint-Niklaas 

zien we een sterke toename van het aantal flats. In 

deze regio verwachten we dan ook dat flats nog 

sneller de meest voorkomende woonvorm zullen 

worden.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 Aantal vergunde flats per 1000 gezinnen 2013-2018 (Arr. 
St. Niklaas) 



 
  

Regio Brugge: Flats vooral 

kustgemeenten en middelgrote 

gemeenten 
 In de kleinere gemeenten van de regio Brugge 

zien we amper een toename van het aantal 

flats. Ook in de stad zelf is de toename eerder 

beperkt. De middelgrote gemeenten met zoals 

Jabbeke, Beernem en Zedelgem kennen de 

sterkste groei aan flats.   

Deze gemeenten kennen tevens ook een grote 

toename aan huizen wat wijst op een grote 

woningbouwactiviteit in de regio. In Zuienkerke 

zien we dan weer de grootste toename van het 

aantal huizen. 

 

 

 

Toename flats vooral in de gemeenten 

grenzend aan Brussel 
Met uitzondering van Opwijk en Merchtem die 

beiden en erg grote toename aan flats kennen, vindt 

de appartementisering in de rand rond Brussel 

voornamelijk plaats in de gemeenten grenzend aan 

Brussel. Gemeenten verder van de rand zoals 

Hekelgem, Ternat, Roosdaal, Gooik en Pepingen 

maar ook Zemst en Steenokkerzeel kenden een zeer 

beperkte toename van het aantal flats.  

De evolutie van het aantal huizen verloopt 

omgekeerd. In de laatstgenoemde gemeenten zien 

we een grotere toename van huizen dan in de 

gemeenten grenzend aan Brussel.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Aantal vergunde flats per 1000 gezinnen 2013-2018 
(Arr. Brugge) 



 
 

Regio Mechelen: sterke appartementisering in de gemeenten 
In Mechelen zien we in de periode 2013-2018 slechts een beperkte toename van het aantal 

vergunde flats per 1000 gezinnen. Dit kan eventueel verklaard worden door de al hogere 

bouwdensiteit en het hoger aantal inwoners in de stad. In de andere gemeenten van de regio zien 

we wel een sterke toename van het aantal flats en slechts een beperkte toename van het aantal 

huizen. Net zoals Sint-Niklaas zet de appartementisering zich in deze regio aan een versneld tempo 

door. 

 

Figuur 4 Aantal vergunde flats per 1000 gezinnen 2013-2018 (Mechelen) 


