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1. Waarom beleidsplanning? 

2. (Mogelijke) ingrediënten van beleidsplanning 

3. Het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

4. Het ontwerp Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

5. Het stedelijk netwerk en connectiviteit 

 

 

 

Inhoud 
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Vaststellingen: 
• RSV was mijlpaal in ruimtelijk beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RSV is 20 jaar: bevat dus 20 jaar oude maatschappelijke consensus 

• Oude kwalen gewestplanning duiken weer op 

• Zware structuur en tijdrovende procedures  

• Accentverschuiving van structuurplanning naar structuurplan en „uitvoering‟ 

• De wereld staat niet stil 

• RO perceptie:  
eerder hinderpaal dan strategisch kader voor ruimtelijke ontwikkeling 

 

 

Waarom is beleidsplanning nodig? 
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Waarom is beleidsplanning nodig? 

Implementatie

plan 1 plan 2 plan 3

1          2 3 4 5         6 ….

Beleidskaders

Planning

Strategisch – cyclisch - evaluatie

Planningsproces

2050
2011

(Structuur)planning impliceert: 
• Cyclisch en continu werken aan ruimtelijke ontwikkeling 
• Inspelen op nieuwe uitdagingen (bv demografie) en potenties 
• Realisaties op terrein: de wereld wacht niet op ons 
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Basis: 

• Onderscheid tussen visie, strategie en actie 

• Verschil in abstractiegraad van uitspraken, tijdshorizon en legitimatie 

• Intelligent systeem combineert die stappen 

(Mogelijke) ingrediënten van beleidsplanning 

Visie en doelstellingen  
en concepten op strategisch niveau  

Doelstellingen en actielijsten op 
operationeel niveau  

Acties: uitvoering met 
actoren en middelen 

Parlement 

Regering 

Horizon 

Lang 

Kort 
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Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? 

• Door Vlaamse regering gelanceerd in mei 2012 

• Basis voor maatschappelijk debat 

Het groenboek 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/br2012/groenboek_beleidsplanruimte.pdf 

 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/br2012/groenboek_beleidsplanruimte.pdf
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Territoriale uitdagingen: 

Ruimtebeslag, verzegelde ruimte 
(25% ruimtebeslag; 14% verzegeld) 

Stedelijke nevel 

Lage densiteit 

 

Territoriaal kapitaal: 

Centrale ligging in Europa 

Nabijheid van stedelijke regio’s 

Mensenmaat 

VLAANDEREN VANDAAG 
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Globalisering 

Demografie 

Klimaat 

Energie transitie Innovatie 

Biodiversiteit 

Voedsel Mobiliteit 

Groenboek: Uitdagingen 
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• Ruimtelijke voorwaarden voor evenwichtige maatschappelijke 

vooruitgang 

– Geïntegreerde aanpak en territoriale regie 

– Communicatie als instrument voor maatschappelijk draagvlak 

• Slimme transformatie van de ruimte: 

– Vertragen (stoppen?) van bijkomend ruimtebeslag 

– Zorgvuldig ruimtegebruik door toepassing “Ladder van 

Lansink” 

• Vermijden van bijkomend ruimtebeslag 

• Hergebruik, herstructurring, compact meervoudig gebruik 

van ruimte 

• Bereiken van ruimtelijke kwaliteit  

– Afwegen van locatie, gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde 

 

 

Groenboek: Ambities 
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• Metropolitane regio‟s 

– Sterke regio‟s op wereldniveau  

– Zetten agenda inzake innovatie,  

economie, cultuur, sociale ontwikkeling 

– Economische vooruitgang 

– Beantwoordt aan “nieuwe geografie” 

 

 

 

 

 

“Metafoor”: “Metropool Vlaanderen 2050” 

 

Groenboek:  
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• Consultatietraject vanaf Groenboek tot en met 15 februari 2013 

 

• Conclusies 

Het Groenboek: 

– Correcte schets van de ruimtelijke toestand en maatschappelijke uitdagingen. 

– Correcte schets van bestuurlijke uitdagingen voor het ruimtelijk beleid 

– Aanzet tot ruimtelijke visie en eerste uitwerking van strategische thema‟s. 

– Overgang Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

behoeft verduidelijking 

Groenboek: participatie 
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Bevestiging van Metropool Vlaanderen 2050 als beeld met drie krachtlijnen: 

 

(1) Metropolitane allure versterken:  

een stevige basis voor de economische,  

sociale en culturele ontwikkeling 

 

(2) Menselijke maat in de ruimte behouden:  

mensenmaat waar mensen zich thuis moeten  

voelen (geen New York of Tokio) 

 

(3) Ruimtelijke veerkracht vergroten:   

klimaatbestendig, energietransitie,  

mobiliteitsbeheersing en behoud van  

biodiversiteit en voedselproductie mee mogelijk maken 

 

Ontwerp Witboek 
(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 
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Ontwerp Witboek 

1. Netwerkbenadering 

• Over elkaar liggende ruimtelijke netwerken waar economisch, 

maatschappelijk en ecologisch functioneren plaatsvindt 

• Functioneel samenhangend geheel van knopen en verbindingen 

 

 

4 componenten in de beleidsmatige benadering:  

 

 

(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 

2. Geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak 

• Koppeling van eigen identiteit van het gebied met doorslag van  

de verschillende ruimtelijke netwerken 

• Oplossingen op maat 
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3. Ruimtelijke ontwikkelingswaarden  

– Maatschappelijke behoeftes opvangen door het versterken van de netwerken 

– Zorgvuldig omgaan met ruimte 

– Ruimtelijk rendement van de bebouwde ruimte verhogen 

– Ruimtelijke veerkracht versterken 

– Ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen 
 

4. Ruimtelijke governance 

– Geen klassieke top-down bestuursstijl: onvoldoende gedragenheid en engagement  

– Partners, die (mee) instaan voor de ontwikkeling van de afzonderlijke onderdelen van 

het netwerk, institutioneel en beleidsmatig samenwerken 

– Regierol ruimtelijk beleid ten aanzien van de investeringen met ruimtelijke impact 
 

4 componenten in de beleidsmatige benadering:  

 

 

Ontwerp Witboek 
(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 
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1. Stedelijk en economisch netwerk 

– Kernen verbonden met hoogwaardig vervoersnetwerk en andere functionele relaties  

– Kernen ontwikkelen in functie intrinsieke kenmerken  

EN ontwikkelingspotentie in het stedelijk netwerk 

– Ontwikkelingsperspectieven: 

• Stedelijke regio‟s ontwikkelen (geen afbakening meer) 

• Economische netwerken ontwikkelen 

• Het functioneren van het stedelijk netwerk als geheel garanderen 

Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor 3 netwerken in samenhang: 

 

Ontwerp Witboek 
(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 
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2. Open ruimte netwerk 

– Geheel van grote en aaneengesloten openruimtegebieden en de verbindingen 

– Kerngebieden voor voedselproductie, biodiversiteitsbehoud, het netwerk van rivier- en 

beekvalleien en openruimtegebieden en -verbindingen doorheen bebouwde gebieden 

– Ontwikkelingsperspectieven: 

• Grote aaneengesloten openruimtegebieden veerkrachtig ontwikkelen 

• Een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders ontwikkelen 

• Instaan voor de ontwikkeling van het openruimtenetwerk als geheel 
 

 

Ontwerp Witboek 
(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 

Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor 3 netwerken in samenhang: 
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3. Logistiek netwerk 

– Geheel van logistieke knooppunten en verbindingen voor aan- en afvoer en verwerken 

van goederenstromen 

– Samenhang tussen de logistieke, economische en stedelijke netwerken 

– Ontwikkelingsperspectieven: 

• Performantie van internationale logistieke knooppunten versterken (meer TW/m²) 

• Regionale logistieke knooppunten uitbouwen 

• Logistieke knopen internationaal verbinden 

• Logistieke ketens ruimtelijk faciliteren (JIT, JIS) 
 

Ontwerp Witboek 
(nog niet gevalideerd door de Vlaamse regering) 

Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor 3 netwerken in samenhang: 
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Focus op ontwikkeling  

stedelijk-economisch netwerk 
Doelen 

• Metropolitane ambities gestalte geven 

• Bevolkingsgroei opvangen 

• Basisvoorzieningen binnen bereik 

• Diverse woonmilieus 

• Activiteiten met internationale allure kansen geven 

• Vestigingsmilieus voor economische activiteiten 

• Vlotte toegang voor het personenverkeer 

• Kritische massa genereren 

• Mobiliteit beheersbaar houden 

 

Vragen:  

• Hoe doe je dat? 

• Is er sturing nodig en zo ja waarop is dat dan gebaseerd? 
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• 5 indicatoren: 

– knooppuntwaarde in het hoogwaardig openbaar 

vervoersnetwerk 

– voorzieningenniveau 

– integratie in de economische structuur 

– internationale connectiviteit 

– verstedelijkingsgraad 

 

• Combinatie van deze indicatoren levert inzicht in de 

stedenstructuur 

  Typologie van steden en gemeenten 

 

 

Daily urban systems vanuit stedenstructuur 
(SumResearch – september 2013) 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Onderzoek 
stedenstructuur 
Vlaanderen 

Verbondenheid met hoogwaardig netwerk van treinen 

Diensten en verzorgende functies 
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Toegevoegde waarde 

Aansluiting op HST-netwerk en Brussels Airport 

Onderzoek 
stedenstructuur 
Vlaanderen 
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Onderzoek 
stedenstructuur 
Vlaanderen 
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• Zoektocht naar potentievolle plekken voor stedelijke ontwikkeling 

gebaseerd op hoogwaardig OV connectiviteit 

• Daily urban systems: Actieruimte van mensen in functie van werk: 

– 80 „ als bovengrens: maximale tijd dat werknemers onderweg 

willen zijn = +- constant 

– Bus, trein, metro of premetro van het netwerk van de NMBS, De 

Lijn en de MIVB 

– Invoertijdtijd: reistijd van een centrale kern (grootste station) 

naar alle andere kernen 

– Gemiddelde reistijd om vanuit één kern naar alle anderen kernen 

te geraken 

 

 

 

Daily urban systems 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Daily urban system Brussel 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Daily urban system Leuven 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Totaalbeeld daily urban systems OV in Vlaanderen 
(belangrijkste steden) 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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• OV-netwerk biedt al goede aanknopingspunten voor stedelijk 

netwerk beleid 

• Nog te veel gebaseerd op hiërarchisch model (RSV) 

• Moet verder verfijnd worden: 

– Goed bereikbare plekken 

– Andere vervoersmodi 

– Daily urban system (kris-kras bewegingen, telewerk, etc.) 

 

 

Conclusies 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Ontwerpmatige oefening  

 

“Potentiële ontwikkelingslocaties ” Mechelen 

Bron: Francis Cuilliers ‘derde stad’, in Visies en 

concepten voor het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen 

Focus op ontwikkeling stedelijk netwerk 
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Globale conclusies 

• Beleidsplanning is nodig voor een relevante ruimtelijk 

ontwikkelingsbeleid 

– Geen sequentieel systeem, maar tegelijkertijd  

• cyclisch en interactief systeem 

• visionair en probleemoplossend 

– Aanpak beleidsuitdagingen vragen territoriale regie 

• op netwerkniveau 

• en gebiedsgericht 

• Connectiviteit 

– Cruciaal in metropolitane ambitie 

– OV-connectiviteit en nabijheid zijn noodzakelijke maar geen 

voldoende condities 

 

 


