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 Toestand van ‘urban sprawl’ in Vlaanderen 
 In beeld brengen van ‘urban sprawl’ 
 Impact op maatschappelijke kost voor o.a. mobiliteit 

 Kansen voor verhoging van het ruimtelijk rendement? 
 Hoge knooppuntwaarde en voorzieningenniveau 
 Hoge ‘walkability’ 
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TOESTAND VAN ‘URBAN 
SPRAWL’ IN 
VLAANDEREN 



‘URBAN SPRAWL’ IN VLAANDEREN 
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 Europese studie ‘Urban sprawl in Europe’ (EEA, 2016) 



‘URBAN SPRAWL’ IN VLAANDEREN 
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(EEA, 2016) 



MONETARISEREN VAN DE IMPACT VAN URBAN SPRAWL IN VLAANDEREN 
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 Langlopend onderzoek door VITO, Common Ground en VRP in opdracht van 
Departement Omgeving, afgerond in februari 2019 
 

 4 doelstellingen: 
1. Analyse van de mate van sprawl in Vlaanderen op verschillende schaalniveaus 
 Resultaten uit Europese studie verder verfijnd (op maat van Vlaanderen) 

2. Begroten van maatschappelijke kosten van sprawl 
 Indeling urban sprawl in Vlaanderen in typologie 
 Typologie gekoppeld aan maatschappelijke kosten voor mobiliteit, infrastructuur en verlies 

aan ecosysteemdiensten 

3. (Mogelijke toekomstige evolutie van sprawl en de bijhorende in beeld brengen) 
4. (Actief organiseren van een maatschappelijk debat over het thema) 

 
 



MATE VAN ‘URBAN SPRAWL’ IN VLAANDEREN 
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 Verfijning van de Europese maat 

 Urban sprawl in Europa 
 Op basis van verharding 

(Copernicus) 

 Urban sprawl in Vlaanderen 
 Op basis van ruimtebeslag  laat toe om ook 

onverharde delen (tuinen) in rekening te brengen 



‘URBAN SPRAWL’ TYPOLOGIE 
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Verspreide  
bebouwing 

Dorpskernen  
en stadsranden  

Stadskernen 

Verkavelingen  
en linten 



‘URBAN SPRAWL’ TYPOLOGIE 
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EFFECT VAN ‘URBAN SPRAWL’ OP MOBILITEIT 
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Ruimtelijke analyse 
op basis van het 
Onderzoek 
VerplaatsingsGedrag 
(OVG) 

 



EFFECT VAN ‘URBAN SPRAWL’ OP KOSTEN VOOR MOBILITEIT 
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 Eenheidskosten 
per lopende 
kilometer, per 
vervoersmodus 
gecombineerd 
met 
verplaatsingsge
drag per type 

 Op basis van 
literatuurstudie 
en bevraging 
van stakeholders 
 



ANDERE KOSTEN EN EFFECTEN GERELATEERD AAN ‘URBAN SPRAWL’ 
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 Niet 
gekwantificeerde 
effecten: 

 Energietransitie 
 Overstromings-

beheer 
 Risico’s op 

verkeers-
ongevallen 

 Publieke 
dienstverlening 

 … 



CONCLUSIES I 
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 Vlaanderen is ‘urban sprawl kampioen’ van Europa 
 

 Ruimtelijke versnippering heeft een prijs 
 

 Business-as-usual evolutie leidt tot hogere kosten in de toekomst in vergelijking met 
het in de praktijk brengen van de doelstellingen uit het BRV 
 Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag naar 0 ha/dag 
 Verhoging van het ruimtelijk rendement door verdichting, hergebruik, verweving, tijdelijk 

ruimtegebruik  rendementskansen zijn locatie-afhankelijk 
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KANSEN VOOR 
VERHOGING RUIMTELIJK 
RENDEMENT? 



KNOOPPUNTWAARDE EN VOORZIENINGENNIVEAU 
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 Studie in opdracht van Ruimte Vlaanderen in aanloop van de opmaak van het 
Witboek BRV, opgeleverd in 2016  
 



KNOOPPUNTWAARDE OPENBAAR VERVOER 
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SNAMUTS composite-indicator 
Spatial Network Analysis for Multimodal Urban Transport Systems 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METROPOLITAAN 
Universiteit, gespecialiseerd ziekenhuis, 

grootschalige concertzaal, … 

REGIONAAL 
Middelbare school, algemeen 
ziekenhuis, zwembad, cinema, 

administratief centrum, … 

VOORZIENINGENNIVEAU 

17 

 433.000 voorzieningen in kaart gebracht 

50 types van voorzieningen 
ingedeeld in 4 klassen 

BASIS 
Basisschool, 

huisarts, 
apotheek, 

buurtwinkel 

3 schaalniveaus 



VOORZIENINGENNIVEAU? 

18 

 Aanwezigheid van een voorziening wordt uitgestraald op de omgeving op basis van 
reistijd tot de voorziening te voet of met de fiets.  

Basisvoorzieningen 

Regionale voorzieningen 

Metropolitane voorzieningen 



SYNTHESEKAART ‘ONTWIKKELINGSKANSEN’ 
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 Kaart beschikbaar via de Ruimtemonitor van het Departement Omgeving 
(www.ruimtemonitor.be)  

http://www.ruimtemonitor.be/


KANSEN VOOR VERHOGING RUIMTELIJK RENDEMENT? 

31/03/2019 

©VITO – Not for distribution 20 

 Verfijningen op vraag van de provincies Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen in 
voorbereiding van hun provinciale beleidsplannen 
 

 Ietwat andere invulling binnen de verschillende provincies 
 Wijziging in de selectie van knooppunten en buslijnen voor bepaling knooppuntwaarde 
 Doorrekening VISIE-scenario’s (mogelijk toekomstig net voor openbaar vervoer) 
 In rekening brengen van fietssnelwegen en Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) 
 Niet enkel bereikbaarheid via openbaar vervoer, maar ook autobereikbaarheid en 

fietsbereikbaarheid 
 Extra indicatoren die ruimtelijke context in beeld brengen 



KANSEN VOOR VERHOGING RUIMTELIJK RENDEMENT? 
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 Voordelen van een goed gekozen verdichting: verhoging van de ‘walkability’ van een 
buurt 

 In beeld gebracht door middel van de Walkabilityscore-indicator, opgemaakt in 
opdracht van Gezond Leven en Departement Omgeving 
 Geeft potentieel om mensen te doen kiezen voor verplaatsingen te voet of per fiets i.p.v. met 

de auto 

 Walkabilityscore-tool: www.gezondepubliekeruimte.be/walkabilityscore-tool 
 Analyse tool ontwikkeld voor lokale besturen 
 Inzicht in huidige walkability van buurten  
 Bijkomende relevante kaartlagen: SES, knooppunten OV,… 
 Walkability meenemen in ruimtelijke afwegingen 

 

http://www.gezondepubliekeruimte.be/walkabilityscore-tool
http://www.gezondepubliekeruimte.be/walkabilityscore-tool
http://www.gezondepubliekeruimte.be/walkabilityscore-tool


WALKABILITY-SCORE? 
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Walkability = 2 * Z stratenconnectiviteit+ Z woondichtheid+ Z functiemix 
 

 Frank et al. 

2010 



VOORDELEN VAN EEN HOGE WALKABILITY-SCORE 
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stappen  
38 min/week – 117 min/week 

fietsen 
44 min/week – 82 min/week 

gemotoriseerd transport 
345 min/week – 309 min/week 

 Internationaal onderzoek toont aan dat mensen meer bewegen en zich meer actief 
verplaatsen op locaties met hoge woondichtheid, een hoog aantal verschillende 
functies en een hoge stratenconnectiviteit.  

 Internationale vaststellingen bevestigd voor steekproeven in België (Gent) 



WALKABILITY-SCORE IN VLAANDEREN 
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CONCLUSIES II 
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 Mobiliteitsgedrag is (deels) te sturen met ruimtelijk beleid 
 Gerichte verhoging van het ruimtelijk rendement rondom de knooppunten kan leiden tot een 

verhoogd gebruik van het openbaar vervoer 
 Ruimtelijke beleid heeft belangrijke invloed op vormgeving en inrichting van leefomgevingen 

en beïnvloedt zo de mate waarin je in een bepaalde omgeving makkelijk te voet zal kunnen 
verplaatsen (walkability) 
 

 
 Ontwikkelkansenkaarten en walkabilityscore-indicator zijn bruikbare elementen bij de 

opmaak van regionale mobiliteitsplannen en mobipuntenbeleid 



VRAGEN OF OPMERKINGEN? 
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lien.poelmans@vito.be 


