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THEMATISCHE 
VERTALING

Dit tweede deel beschrijft wat de ruimtelijke 
principes en strategieën betekenen voor het 
beleid. We vertalen ze naar uitgangspunten en 
beleidslijnen. Die geven op hoofdlijnen aan hoe 
we rond verschillende thema’s omgaan met 
onze ruimte. Uiteraard moeten deze nog verder 
op maat uitgewerkt worden, afhankelijk van de 
specifieke locatie en context. 
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ECONOMIE

Economie bestaat in heel diverse vormen, van het klassieke 
bedrijf op een bedrijventerrein tot nieuwe werkvormen 
die volledig verweven zijn in onze woonomgeving. Met dit 
beleidsplan ruimte willen we het optimaal functioneren van de 
economie in Vlaams-Brabant versterken, en de impact ervan 
op onze ruimte zo goed mogelijk opvangen.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves (Actieprogramma 
Ruimte) vallen binnen het beleidskader economie: 

• Optimaliseren en opwaarderen bestaande bedrijvenzones;

• Ondersteunen van innoverende projecten rond slimme 
logistiek;

• Ondersteunen gemeenten bij duurzame versterking van 
handelskernen.

• Verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen;

• Stimuleren van CO2-neutraliteit en duurzaamheid bij de 
herontwikkeling van verouderde bedrijvenzones en de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen;

• Informeren en adviseren over duurzaam gebruik van 
materialen, energie en water. 
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UITGANGSPUNTEN

Het beleidsplan ruimte bepaalt de krachtlijnen 
voor het ruimtelijk-economische beleid in Vlaams-
Brabant. Ze zullen in een beleidskader verder 
worden geconcretiseerd en geoperationaliseerd. De 
‘ruimtelijk-economische agenda’ die de provincie 
samen met de economische stakeholders heeft 
opgesteld, zal de basis vormen voor dit beleidskader. 
De provincie baseert haar ruimtelijk-economische 
beleidsvisie op volgende uitgangspunten. 

1. De concurrentiepositie van Vlaams-Brabant 
versterken en zo onze welvaart vrijwaren

Vlaams-Brabant is een economisch welvarende 
regio. Om onze welvaart te vrijwaren, moeten we de 
concurrentiepositie van onze provincie voortdurend 
blijven versterken. 

2. Een modal shift van mensen en goederen 
realiseren

De filegevoeligheid van Vlaams-Brabant vormt een 
bedreiging voor onze economische performantie. 
Om de verkeersdruk te beheersen en onze economie 
minder afhankelijk te maken van het wegverkeer, 
moeten we een modal shift van mensen en goederen 
realiseren. Multimodaal ontsloten locaties moeten 
daarom optimale ontwikkelingskansen krijgen.

3. Economische activiteiten sterker verweven

Economische activiteiten vormen een wezenlijk 
onderdeel van onze leefomgeving. Nabijheid van 
tewerkstelling én beschikbaarheid van producten en 
diensten bepalen mee de leefkwaliteit van steden 
en dorpskernen.

Het ruimtelijke beleid stimuleert de verweving 
van economische activiteiten, voor zover ze geen 
onaanvaardbare hinder voor hun omgeving 
veroorzaken (kleinhandel, kleine en/of ambachtelijke 
bedrijven, diensteneconomie, kleinschalige 
streekproducteneconomie, recreatie, toerisme, 
horeca, ....). Het uitgangspunt is dus verweven, 
zoneren is enkel nodig als verweving niet lukt.

4. Bestaande economische gebieden optimaliseren

Veel economische gebieden bieden nog onbenutte 
potenties: vacante percelen en gebouwen, 
bebouwing aan lage dichtheid, beperkte uitstraling, 
unimodale oriëntatie op het wegverkeer, 
verouderde infrastructuur… Door de gunstig 
gelegen economische gebieden te optimaliseren, 

versterken we hun attractiviteit en wordt de ruimte 
efficiënter benut. 

5. Selectieve creatie van nieuwe economische 
gebieden

In theorie is er nog een groot aanbod aan 
economische ruimte beschikbaar binnen Vlaams-
Brabant, echter met grote regionale verschillen 
en een scala aan ontwikkelingsproblematieken. 
We gaan prioritair uit van het activeren van deze 
beschikbare ruimte en het wegwerken van de 
hindernissen die een rem zetten op het benutten 
ervan. Nieuwe economische gebieden ontwikkelen 
kan enkel als het huidige aanbod kwalitatief of 
kwantitatief niet voldoet. 

6. Flexibele en tijdelijke ruimte voor economie

Veel economische sectoren zijn onderhevig aan 
grote veranderingen, waarbij de ruimtebehoefte 
voortdurend evolueert. Deze dynamiek is soms 
moeilijk verenigbaar met de traagheid, de (over)
regulering en het ‘definitieve’ karakter van de 
ruimtelijke ordening.

Het ruimtelijke beleid zou marge voor een grotere 
flexibiliteit kunnen bieden zodat bedrijven vlotter 
kunnen anticiperen op nieuwe uitdagingen. 
Een tijdelijke flexibiliteit waarbij de economische 
bestemming (met inbegrip van toeristisch-
recreatieve bedrijvigheid) van een locatie gekoppeld 
wordt aan een specifieke bedrijfsvoering. Wanneer 
de bedrijfsactiviteit op die locatie wordt stopgezet, 
wordt dan ook de bestemming opgeheven.

7. Kansen voor circulaire economie vrijwaren

Algemeen wordt aangenomen dat we moeten 
en zullen evolueren naar een circulaire economie, 
waarin materialen, energie en andere hulpbronnen 
in een gesloten cyclus worden hergebruikt. Het is 
voorlopig onduidelijk welke eisen dit stelt aan (of 
impact zal hebben op) het ruimtegebruik. Het komt 
erop aan om de kansen voor de circulaire economie 
te vrijwaren.52

8. Groenblauwe dooradering versterken

De groenblauwe dooradering en de uitbouw 
van kwalitatieve publieke ruimte binnen de 
bedrijvenzones dient versterkt te worden ter 
verbetering van de leefbaarheid van deze 
werkomgevingen en sluit zoveel mogelijk aan bij de 
groen en open ruimte buiten de kern.

ECONOMIE

52 bijvoorbeeld: door ontwikkelingskansen te bieden voor kringloopcentra nabij bestaande bedrijvencomplexen, het aantrekken van complementaire 
bedrijven in functie van hergebruik reststromen,...



149148

Provincie Vlaams Brabant beleidsplan ruimte - tweede voorontwerp

BRUSSELBRUSSELBRUSSEL
Grootstad en internationaal 

beslissingscentrum
Grootstad en internationaal 

beslissingscentrum
Grootstad en internationaal 

beslissingscentrum

BRUSSELS AIRPORTBRUSSELS AIRPORTBRUSSELS AIRPORT
Luchthavengebonden 

activiteiten
Luchthavengebonden 

activiteiten
Luchthavengebonden 

activiteiten

LEUVENLEUVENLEUVEN
Kenniseconomie in de 

stadsregio
Kenniseconomie in de 

stadsregio
Kenniseconomie in de 

stadsregio

ECONOMIE: Drie internationale groeipolen

De Vlaams-Brabantse economie profileert zich 
in verschillende sectoren op een internationaal 
niveau. Om de concurrentiepositie verder te 
versterken, kiezen we voor de verdere uitbouw 
van drie groeipolen. Deze groeipolen spelen 
binnen Vlaanderen en op internationaal vlak een 
belangrijke maatschappelijke en economische rol. 
Het zijn aantrekkingspolen van groei en innovatie. 

• De luchthavenregio concentreert internationaal 
georiënteerde bedrijvigheid, gebonden aan 
luchthavenactiviteiten (personenverkeer en 
cargo).

• Leuven clustert bedrijvigheid rond de universiteit 
en de onderzoekscentra, gebonden aan 
kennisontwikkeling en –valorisatie. 

• Delen van de Vlaamse rand behoren tot een 
hoogdynamisch en internationaal gericht 
economische weefsel rond de hoofdstad. Ze 
bieden ruimte aan internationaal georiënteerde 
bedrijvigheid (waaronder vestigingszetels 
van multinationale ondernemingen), en aan 
grootstedelijke economische functie die de rol 
van Brussel als regionale, nationale en Europese 
hoofdstad ondersteunen. 

Binnen elk van deze groeipolen willen we de 
vestigingsfactoren versterken: connectiviteit, 
voorzieningen, hoogwaardige woonomgevingen, 
ondersteunende dienstverlening …. Door de 
beschikbare ruimte selectief in te zetten volgens het 
vooropgestelde economische profiel, kunnen deze 
groeipolen zich het best profileren.

Luchthavenregio

De luchthaven is een belangrijke economische 
motor voor de provincie Vlaams-Brabant. De 
ontwikkeling van deze groeipool moet focussen op 
luchthavengerelateerde activiteiten met een grote 
toegevoegde waarde en hoge tewerkstelling. De 

verbetering van de multimodale bereikbaarheid 
van de luchthaven is een kritische succesfactor. De 
ruimtelijke kwaliteit van de luchthaven als werkplek 
en multimodale hub moet verbeterd worden, in 
samenhang met de ruimtelijke kwaliteit van de 
ruime omgeving. Er is nood aan een breed gedragen 
masterplan voor de luchthavenregio. 

Leuvense kennisregio

Leuven speelt een internationaal belangrijke rol op 
het vlak van de kenniseconomie. Deze troef verdient 
verder uitgebouwd en gevaloriseerd te worden. 
In en rond Leuven is nood aan voldoende ruimte 
voor onderwijs en onderzoek, kennisgerelateerde 
bedrijvigheid en ondersteunende dienstverlening. 
Een hoogwaardige leefomgeving draagt bij tot 
de internationale aantrekkingskracht van deze 
groeipool. Er is nood aan een performante 
multimodale bereikbaarheid. 

Grootstad en internationaal beslissingscentrum 
Brussel

De internationale en economische aantrekkings-
kracht van Brussel is een troef en een kans voor 
Vlaams-Brabant. Omdat dit gebied functioneert 
over de administratieve grenzen van Brussel 
heen, is een goede samenwerking, uitwisseling 
en afstemming tussen het Brussels Gewest en de 
Vlaamse 3 essentieel. 

De Kanaalzone (zowel richting Vilvoorde als richting 
Halle) en de ‘Europese Boulevard‘ langs de Leopold 
III-Laan maken deel uit van dat economische 
weefsel.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de problematiek 
van de leegstand van kantoorgebouwen. Daardoor 
kunnen bijkomende kantoren slechts heel selectief 
gerealiseerd worden. Nieuwe kantoren liggen in 
ieder geval nabij multimodale knooppunten.

Het Vlaams ruimtelijk beleid zal de komende 
decennia inhoudelijk inzetten op de versterking 
van de grote en samenhangende structuren die 
internationaal zijn ingebed (p.80 Strategische Visie 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

De 3 internationale groeipolen vormen in dit verband 
een suggestie aan het Vlaamse Beleidsniveau 
als grote en samenhangende structuur die 
internationaal is ingebed binnen onze provincie. 

De provincie pleit ervoor om de ontwikkeling van 
deze 3 groeipolen in samenhang op te vatten. De 
provincie suggereert in dit verband aan Vlaanderen 
ook om deze groeipolen aan te duiden als deel van 
de Vlaamse focusgebieden voor gebiedsgerichte 
ontwikkeling voortbouwend op het bestaande 
Vlaamse initiatieven inzake het Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma voor de Noordrand én 
het Regionaal Stedelijk Gebied Leuven.

BELEIDSLIJNEN

THEMATISCHE VERTALING | 
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Drie internationale groeipolen

ECONOMIE
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ECONOMIE: Economische activiteiten concentreren in de steden

Verweving

Verdichting

HOV

Bijkomend economisch 
programma nabij HOV-
knooppunt

Multimodale logistiek

De economische activiteiten die niet aansluiten bij de 
drie internationale groeipolen, willen we maximaal 
concentreren in en rond de steden. Zo kunnen we 
het aanwezige economische potentieel optimaal 
benutten: de goede multimodale bereikbaarheid 
van steden, de mogelijkheden tot verweefbare 
economie, de nabijheid van arbeidskrachten en 
van afzetmarkten, het potentieel voor circulaire 
economie … De economische activiteit versterkt de 
steden en zorgt voor toegevoegde waarde.

Enkele aandachtspunten hierbij

• Economische activiteiten worden zoveel 
mogelijk verweven met wonen en andere 
stedelijke programma’s.

• De concentratiegebieden van economische 
functies in de steden worden multimodaal goed 
ontsloten. 

• Voor bijkomende economische programma’s 
wordt ruimte voorzien nabij HOV-knooppunten. 

• Binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen is het 
aangewezen om economische activiteiten te 
integreren in het stedelijk weefsel.

• Ontwikkelingskansen worden gecreëerd voor 
multimodale stadslogistiek, met onder meer een 
stedelijk distributiecentrum. De mogelijkheden 
van goederentransport over de waterwegen 
dient daarbij maximaal benut te worden.

THEMATISCHE VERTALING | 
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Economische activiteiten in de 
steden

ECONOMIE
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Park & Ride

Optimalisering 
ruimtegebruik

HOV

Voorzienningen

Betere ruimtelijke 
inpassing in omgeving

Toegankelijkheid

ECONOMIE: Regionale economische knooppunten buiten de steden

Overige regionale economische 
knooppunten

Buiten de hiervoor genoemde steden blijven een 
selectief aantal, strategisch gelegen economische 
clusters te behouden en/of te ontwikkelen tot 
regionale economische knooppunten. Dit houdt in: 
de verbetering van de multimodale bereikbaarheid 
(voor personen- en goederenverkeer), een sterkere 
economische profilering, de optimalisering van het 
ruimtegebruik en een betere ruimtelijke inpassing in 
de omgeving. 

De provincie gaat niet langer uit van een lokaal 
bedrijventerrein per gemeente. Ze stimuleert 
samenwerking tussen gemeenten om gezamenlijke 
bedrijventerreinen te realiseren op de ruimtelijk 
meest geschikte locaties. Liefst in de omgeving van 
multimodale knooppunten.

THEMATISCHE VERTALING | 
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ECONOMIE
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ECONOMIE: Benutting van bestaande bedrijfsruimte volgens lokale draagkracht

In stand houden 
bedrijfsactiviteit mits betere 
ruimtelijke integratie

Benutten bedrijfsruimte 
volgens draagkracht 
omgeving 

Landschappelijke integratie 

Benutting van bestaande 
bedrijfsruimte volgens lokale 
draagkracht

4

Veel economische terreinen liggen buiten de steden 
en de economische knooppunten. Het is niet 
aangewezen om de dynamiek van deze terreinen nog 
sterk te vergroten als ze niet multimodaal ontsloten 
zijn. Dat neemt niet weg dat deze terreinen nog 
zinvol benut kunnen worden, rekening houdend 
met de draagkracht van de omgeving. Geïsoleerde 
economische activiteiten op minder geschikte 
locaties doven best uit als de bedrijfsvoering wordt 
stopgezet. Mits een betere ruimtelijke integratie kan 
de bestaande bedrijfsvoering (indien hoofdzakelijk 
vergund of vergund geacht) in stand worden 
gehouden.

THEMATISCHE VERTALING | ECONOMIE
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Regionale economische 
knooppunten buiten de steden
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Economische activiteiten in de 
steden

2

Drie internationale groeipolen

1

BELEIDSLIJNEN

Benutting van bestaande 
bedrijfsruimte volgens 
lokale draagkracht

4
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Regionale economische knooppunten 

Steden als economische knooppunten

Internationale groeipolen Spoorlijnen

Regionaal tram(bus)

Hubs
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Deze kaart vormt slechts een illustratieve weergave van de voorgaande principes en kent slechts een indicatief karakter. 

ECONOMISCHE CLUSTERS
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