
BASISPRINCIPES
Onze ruimte als cultuurlandschap: het resultaat van de eeuwenlange wisselwerking tussen het fysische systeem 
en menselijke activiteiten. 

FYSISCHE 
STRUCTUUR 

bodem
reliëf

rivier- en beekvalleien
grote natuurgehelen

traditionele landschappen

MENSELIJKE 
ACTIVITEITEN

MOBILITEITS-
STRUCTUUR 

snelwegen
spoorwegen
waterwegen
tramlijnen

fietssnelwegen

een landschappelijke structuur 
die we moeten beschermen

Voor elke bouwsteen verschillen de 
uitdagingen en dus ook de aanpak.

verduurzamen en integreren met 
andere ruimtelijke ontwikkelingen

STEDEN
hebben een historische centrumfunctie 
met bovenlokale voorzieningen, hoge 
woondichtheid, tewerkstelling en een 
goede bereikbaarheid. Ze hebben een 
regionale aantrekkingskracht

ECONOMISCH 
WEEFSEL 
bedrijventerreinen, detailhandelslinten 
en kantoorlandschappen, vaak in 
afzonderlijke clusters

PERIFERIE 
nederzettingsvormen aan de rand van 

kernen zoals woonlinten en woonwijken 
of geïsoleerde bedrijfjes

DORPEN 
hebben een belangrijke woonfunctie en 
huisvesten diverse lokale voorzieningen

OPENRUIMTE 
landbouwgebieden en kleinere 

ecologische gebieden tussen de 
bebouwde omgeving. 

Recreatie en toerisme maken er 
gebruik van

EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK

De vraag naar ruimte vanuit verschillende sectoren (natuur, landbouw, 

economie, wonen, mobiliteit …) is zodanig groot dat je de ruimte niet 

langer eenvoudigweg kan opdelen. Je moet ze organiseren volgens een 

optimaal ruimtelijk rendement. 

Dat doen we op verschillende manieren:

• Compact bouwen door te stapelen en te schakelen.

• Verweving van verschillende functies of meervoudig ruimtegebruik.

• Tijdelijk ruimtegebruik en ruimtelijke transformatie.

• Minder inname van extra ruimte om de open ruimte te vrijwaren.

NABIJHEID EN BEREIKBAARHEID 
STUREN RUIMTELIJKE 

ONTWIKKELINGEN

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten gebundeld worden in goed bereikba-

re kernen zodat onze verplaatsingsbehoefte afneemt en er geen verdere 

versnippering van de open ruimte is. Door woningen in de nabijheid van 

voorzieningen in te plannen, verkorten we de afstand die we moeten af-

leggen. En we kiezen er voor om de bereikbaarheid van de kernen met 

openbaar vervoer en de fiets te verbeteren.

FYSISCH SYSTEEM ALS BASIS, 
EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING 

VAN DE RUIMTE

Het landschap waarin we leven, is het resultaat van de eeuwenlange wis-

selwerking tussen het fysische systeem en menselijke activiteiten. De 

nieuwe uitdagingen maken duidelijk dat we de werking van het fysische 

systeem moeten beschermen en versterken. Respect voor dit systeem 

geeft een duidelijke structuur aan ruimtelijke ontwikkelingen.

3 FUNDAMENTELE 
PRINCIPES



STRATEGIEËN Deze strategieën vormen de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid 
dat de provincie zal voeren. Ze beschrijven wensbeelden van de 
ruimte waar we samen willen aan werken.

 

HOOGDYNAMISCHE 
CORRIDORS

• Om de demografische en economische groei opti-

maal op te vangen, zijn onze steden goed uitgerust 

en multimodaal met elkaar verbonden. 

• Tussen deze grote steden wil de provincie ‘hoogdy-

namische corridors’, dit zijn parelsnoeren van klei-

nere kernen die ook multimodaal ontsloten zijn, langs 

een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. 

• De groei wordt dan in deze kernen opgevangen, zon-

der de leefbaarheid van de kernen buiten de hoog-

dynamische corridors uit het oog te verliezen

 ROBUUST 
OPENRUIMTENETWERK

• Onze rivier- en beekvalleien, bossen, landbouwge-

bieden en verbindingen tussen natuurgebieden vor-

men de zachte ruggengraat voor toekomstige ruim-

telijke ontwikkelingen. 

• De samenhang tussen deze verschillende gebieden 

is cruciaal voor het openruimtenetwerk. Daarom moe-

ten we deze gebieden duurzaam beheren en maxi-

maal beschermen. 

• Dit netwerk willen we zowel in de open ruimte als 

in de bebouwde omgeving verder uitbouwen.

PRODUCTIEF
LANDSCHAP

• De open ruimte beschouwen we als een productief 

landschap met een grote maatschappelijke, ecologi-

sche en economische meerwaarde.

• Om deze meerwaarden te versterken en het produc-

tief landschap operationeel te krijgen en te houden, 

zijn slimme samenwerkingsverbanden nodig.

NETWERK VAN 
LEVENDIGE KERNEN

• In kernen langs de vervoerscorridors kan een aan-

zienlijk deel van de bevolkingsgroei opgevangen wor-

den.

• Voor kernen buiten de vervoerscorridors wordt de 

leefbaarheid gegarandeerd door gerichte kernver-

sterking, zonder in te zetten op sterke groei. 

• Door al deze woonkernen duurzaam en multimodaal 

met elkaar te verbinden, blijven basisvoorzieningen 

overal bereikbaar.

INTERNATIONALE 
GROEIPOLEN

• De concurrentiepositie van Vlaams-Brabant wordt 

bepaald door drie internationale groeipolen: de 

Vlaamse rand rond Brussel, de luchthavenregio en 

de Leuvense stadsregio.

• Het provinciale beleid ondersteunt de samenhang 

tussen deze drie internationale groeipolen. De be-

schikbare economische ruimte in deze polen moet se-

lectief worden ingezet en opgewaardeerd.

RUIMTE VOOR ENERGIE

• Transport en huishoudens staan samen in voor on-

geveer 1/3de van de totale energiebehoefte. We wil-

len deze vraag naar energie verkleinen door nabijheid 

tussen wonen, werken en  winkelen te stimuleren.

• Door ruimtelijke nabijheid stemmen we de vraag 

naar energie (consumptie) en het aanbod van ener-

gie (productie) beter op elkaar af, waardoor de totale 

energiebehoefte kleiner wordt.

• We zoeken ook naar ruimte om meer energie uit 

hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, aardwarmte 

en biomassa te halen. 

REGIONET 
LEUVEN

BUDA+ ZINDERENDE 
ZENNE

OnverGETElijk! OPGEWEKT
PAJOTTENLAND

ALS TREKKER VAN TAL VAN GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN WERKT DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - SAMEN MET VERSCHILLENDE PARTNERS - VANDAAG AL AAN HET REALISEREN VAN DEZE STRATEGIEËN OP HET TERREIN.

STATION HAACHT
EN OMGEVING

HORIZON+



UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen vormen de aanleiding voor 
de opmaak van het beleidsplan ruimte?

In 2030 zal onze provincie 76.000 meer inwoners tellen dan in 
2015. De groep 65-plussers stijgt het sterkst. Samen met de 
trend naar alsmaar kleinere gezinnen (gezinsverdunning) bete-
kent dit een grotere vraag naar kleinere en aangepaste wonin-
gen. Op dit moment zijn niet alle woningen even goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer of gelegen in de buurt van winkels, 
scholen of andere voorzieningen. De uitdaging is dus om nieuwe 
woningen op de juiste plaats te plannen. We maken alsmaar meer verplaatsingen, en te vaak doen we dat 

nog met de auto. Dat heeft een zware impact op de veiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid van onze provincie. We moeten 
de ruimte zo organiseren dat de behoefte om ons te verplaatsen 
kleiner wordt. We willen ook graag dat zoveel mogelijk mensen 
de wagen laten staan en de fiets nemen of het openbaar vervo-
er gebruiken.

Om onze huidige economische welvaart te vrijwaren, hebben we 
ruimte nodig voor bedrijven en handel. Veel bestaande bedrijven-
terreinen gebruiken op dit moment de ruimte niet efficiënt. Daar-
om willen we stimuleren dat de bestaande infrastructuur beter 
benut en anders georganiseerd wordt.

Ecosystemen zijn natuurlijke systemen die bestaan uit planten, 
dieren en micro-organismen in een bepaald gebied. Ze zijn van 
onschatbaar belang voor onze maatschappij: zo produceren ze 
bijvoorbeeld zuiver water, regelen ze de luchtkwaliteit, bescher-
men ons tegen overstromingen, bieden ruimte voor sport en 
ontspanning. Onze ecosystemen staan onder druk, dus moeten 
we ze beschermen en de kwaliteit ervan verhogen door de druk 
op de open ruimte te verminderen.

Het provinciebestuur heeft zich geëngageerd om de provincie 
Vlaams-Brabant klimaatneutraal en klimaatbestendig te maken 
tegen 2040. De klimaatuitdaging betekent dat we onze energie-
behoefte moeten verminderen en dat we zullen moeten over-
schakelen van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie.

DEMOGRAFIE MOBILITEIT ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING

ECOSYSTEMEN  EN HUN 
DIENSTEN ONDER DRUK

KLIMAATVERANDERING 
& ENERGIEBEHOEFTE

INWONERS HUISHOUDENS 

+ 7% 

+10% 

1.114.299 

75.752 

457.755 

43.663 
1-2 persoonshuishoudens

3-4 persoonshuishoudens

5+ persoonshuishoudens

91% 

7% 2% 

Sterke demografische groei 

maar ook gezinsverdunning 

DEMOGRAFIE 

INWONERS 

+ 7% 

Sterke demografische groei 

maar vooral door vergrijzing 

207.509 

66.285 

0-65j +65j 

906.790 

9.454 

+32% 

+1% 

DEMOGRAFIE 

Sterke demografische groei, maar ook gezinsverdunning

Verplaatsingen in de regio

Ruimtegebruik binnen bestaande bedrijvenzones Open ruimte onder druk CO2-uitstoot
Sterke vergrijzing van de bevolking
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MOBILITEIT 

NOOT: bovenstaand cijfermateriaal is gebaseerd op data uit 2015 en 2018
In gebruik

infrastructuur

Niet in gebruik

3866 ha 

1281 ha 
waarvan 
Leegstand 142 ha  
In herontwikkeling 1 ha  
Actief aanbod 94 ha  
Gronden in gebruik van bedrijf 116 ha  
Reservegrond bedrijf 266 ha  
Reservegrond ontwikkelaar 173 ha  
Overige : Niet realiseerbaar 

10% 
infrastructuur 

ECONOMIE 

In gebruik

infrastructuur

Niet in gebruik

3866 ha 

1281 ha 
waarvan 
Leegstand 142 ha  
In herontwikkeling 1 ha  
Actief aanbod 94 ha  
Gronden in gebruik van bedrijf 116 ha  
Reservegrond bedrijf 266 ha  
Reservegrond ontwikkelaar 173 ha  
Overige : Niet realiseerbaar 

10% 
infrastructuur 

ECONOMIE 

Totale oppervlakte 
ruimte in Vlaanderen 

Landbouw Overige functies

60%  

Verlies aan landbouwareaal 

165.000 ha tussen 1985 en 2005 

waarvan 93%  
door toename bebouwde ruimte 

 

ECOSYSTEMEN ONDER DRUK 

  Verlies aan landbouwgrond
165.000 ha tussen 1985 en 2005, 
waarvan 93% door toename 
bebouwde ruimte

  Landbouw

  Overige functies

100% 

43,9% 

30,4% 

14,5% 
6,7%  

4,2%  

Uitstoot aan C02  

relatieve emissies per sector 

KLIMAAT-VERANDERING EN ENERGIEBEHOEFTE 



VEEL GESTELDE VRAGEN

PROCES
Onze bevolking groeit met 100.000 inwoners per 15 jaar. Duurzaam omgaan met de ruimte is noodzakelijk. Daarom maken we 
stapsgewijs werk van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. 

STARTBESLISSING - 2019

DEFINITIEF BELEIDSPLAN - 2023

CONCEPTNOTA + KENNISGEVING MER

VOORONTWERP

ONTWERP

ADVIES- EN CONSULTATIERONDE - NAJAAR 2019

ADVIESRONDE - VOORJAAR 2020 - 2021

OPENBAAR ONDERZOEK - NAJAAR 2022

Over het ontwerp

Over het milieueffectenonderzoek

OPROEP 
OPENBAAR  ONDERZOEK
Reageren doe je schriftelijk van 
1 december 2022 t.e.m. 1 maart 2023  
gericht aan de deputatie van de    
provincie Vlaams-Brabant  

    per e-mail                         
ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

    per aangetekende brief aan de       
deputatie van de provincie Vlaams- 
Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

    door afgifte tegen ontvangstbewijs 
op het Provinciehuis

    via het digitaal inspraakplatform  
www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

De provincie vraagt ook het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse 

overheid en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

WAT is het beleidsplan ruimte 
Vlaams-Brabant?

Een visie op hoe we met de beschikbare ruimte in onze 
provincie omgaan. Hoe moet die ruimte evolueren om 
te wonen, te werken en te leven?

WAAROM een beleidsplan ruimte?

Ingrepen in onze ruimte hebben lang gevolgen voor de 
manier waarop we leven. De open ruimte staat onder 
druk. Als we willen dat er ook morgen nog ruimte 
voor iedereen is om te wonen, werken en leven in 
Vlaams-Brabant, moeten we daar nu over nadenken.

WELKE WEG heeft dit beleidsplan 
al afgelegd?

In 2014 startte de voor bereiding. We deden onderzoek, 
maakten studies en organiseerden inspraak. Dat leidde 
tot een eer ste nota. 

In 2020 was er een grote publieke bevraging. 

In 2021-2022 hielden we intensieve gesprekken met de 
65 gemeentebesturen van Vlaams-Brabant en met de 
Vlaamse overheid. Het resultaat van al deze gesprek-
ken is een ontwerp voor een beleids document.

WANNEER is het plan klaar?

De provincie moet een lange procedure volgen die wet-
telijk is vastgelegd om tot een goed onderbouwd plan 
te komen. (zie schema)

Wat zijn de DRIE BASISPRINCIPES 
van het nieuwe beleid

1.  Efficiënt ruimtegebruik  dat open ruimte spaart.

2.  Nabijheid en bereikbaarheid waardoor minder  
verplaatsingen nodig zijn.

3.  Bescherming en versterking van het landschap 
in functie van de klimaatverandering.

Wat is een MER

Het milieueffectenrapport (MER) brengt mogelijke 
milieugevolgen, zowel posi tieve als negatieve, in beeld.

Inzichten uit het MER hebben geholpen het beleidsplan 
ruimte te ver beteren.

Het milieueffec trapport is toegevoegd als belangrijk 
achtergronddocument bij het beleidsplan.

MEER WETEN OVER HET BELEIDSPLAN RUIMTE?
SUGGESTIES OF OPMERKINGEN?

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be 

ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Of vraag het op in het provinciehuis en de 65 gemeentehuizen.

Een nieuw Beleidsplan komt er 
niet zomaar. We moeten een lange, 
wettelijk vastgelegde procedure 
volgen om een goed onderbouwde 
beslissing te nemen.

“



MOBILITEIT
Verkeersdrukte, auto-afhankelijkheid, uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en geluidshinder?   
Een overgang naar een meer duurzame mobiliteit is de oplossing! Dat zal de levenskwaliteit en gezondheid 
verbeteren, de bereikbaarheid (te voet, per fiets en via openbaar vervoer) veiligstellen, en helpen om de 
klimaatdoelstellingen te halen.

Het wegennet optimaliseren

We willen het dichte wegennet in Vlaams- 

Brabant optimaliseren om de beschikbare 

infrastructuur efficiënter te benutten en de 

druk van het wegverkeer op de leefomgeving 

te verminderen. De verhoging van de capac-

iteit is geen doel op zich. We stemmen het 

ruimtegebruik langs deze wegen consequent 

af op de verschillende soorten wegen

Minder verplaatsingen door versterking van de 
kernen

We plannen woningen, werkplekken, winkels en andere voorzienin-

gen dichter bij elkaar, waardoor de gemiddelde verplaatsingsafstand 

verkleint. Dat maakt wandelen en fietsen aantrekkelijker. We kunnen dan 

verplaatsingen over langere afstand bundelen, wat de mogelijkheden 

voor openbaar vervoer vergroot.

Infrastructuur voor fietsers en voetgangers

We voorzien de uitbouw van fietssnelwegen tussen de steden voor ver-

plaatsingen over een grotere afstand. We ontwikkelen ook verder de 

fietsroutes in stedelijke gebieden en rond knooppunten van openbaar 

vervoer en daarnaast de lokale fietsroutes tussen de dorpskernen en 

de grotere centra.

Andere vervoersmiddelen voor goederentransport

Goed bereikbare knooppunten

In de omgeving van locaties die goed bereikbaar zijn per fiets of via het 

openbaar vervoer, plannen we voorzieningen die veel mensen aantrek-

ken zoals kantoren, publieke diensten of woningen. Naast de bestaande 

IC-stations identificeren we locaties die de mogelijkheid hebben om uit 

te groeien tot duurzame knooppunten bijvoorbeeld na het uitbouwen van 

een HOV-lijn.

Ruimte bieden voor vernieuwende 
mobiliteitsoplossingen

Vernieuwende oplossingen kunnen onze verplaatsing-

smogelijkheden op een duurzame manier verbeteren. 

Het ruimtelijk beleid moet hiervoor de juiste voor-

waarden scheppen: stallingen voor deelwagens en deel-

fietsen (in steden, dorpskernen en nabij HOV-haltes), 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen, aangepaste 

infrastructuur voor zelfrijdende shuttles.
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Fietssnelweg

Doorfietsroutes

Trage wegen

Fietsparking

Lokale fietsroutes

Openbaar 
vervoer

Het juiste programma 
op de juiste plaats

Uitstekend openbaar vervoer

Het provinciebestuur ziet de uitbouw van regionale lijnen voor hoog-

waardig openbaar vervoer (HOV) tussen de steden als een belangrijke 

hefboom om de ruimtelijke ordening aan te sturen. De steden en de di-

recte omgeving van HOV-haltes komen in aanmerking voor verdichting. 

Waar de vraag naar vervoer minder groot is, zien we collectief vervoer 

via gewone buslijnen of flexibel vervoer op maat als oplossing.

Versterking 
IC station

Pendelparking

Multimodale 
uitwisseling

HOV as

Voorzienningen

Verdichting
rond HOV 
haltes

Randparking

Publieke 
ruimte met 
verblijfskwaliteit

Verkeersluwe
straat

Lokale fiets en
wandelroutes

Wegomleiding

Verkeersluwe stads- en dorpskernen

Een goede fietsinfrastructuur en een goed function-

erend openbaar vervoer verbeteren de bereikbaarheid 

van steden en dorpen. Dit schept kansen om te evolueren 

naar verkeersluwe stads- en dorpskernen, waardoor de 

levenskwaliteit er zal verbeteren. Een flankerend parkeer-

beleid vangt de parkeerbehoefte op gepaste locaties op.

Ruimte bieden
voor HOV infrastructuur

Duidelijke
wegencategorie

Inrichting afstemmen 
op gewenste functie 

Sluipverkeer
tegengaan

HOV as

Verdichting
rond HOV 
haltes

Feeder
buslijnen

Lokale fiets 
en voetpaden
verbeteren

Fietssnelweg

Verknoping 
fietssnelweg 
met HOV 

Parkeermogelijkheden

Dorpshub, centraal punt
vraagafhankelijk 
vervoer

Feeder buslijnen
aanvoerlijnen naar 
HOV-halte

Loskades voor overslag
naar rail Logistiek 

naast hoofdwegennet

Watertransport Watergebonden
activiteiten

Optimalisatie 
wegennet

HOV

Om de impact van het goederentransport op het 

verkeersnetwerk te verminderen, moeten we ook 

hier het gebruik van andere transportmiddelen 

(via water of via het spoor) stimuleren



WONEN
De samenstelling van onze bevolking verandert (meer 65-plussers, kleinere gezinnen) en dus moeten we ook het woonbeleid aanpassen.  De meest 
geschikte plekken om te wonen zijn goed bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer en liggen in de nabijheid van voorzieningen.  Er is vooral 
nood aan kleine, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen dicht bij elkaar, maar met aandacht voor de inpassing in de bestaande woonomgeving.

Groei in de goed uitgeruste 
ontsloten woonkernen

De kernen die in de directe omgeving liggen van de HOV-

haltes, zijn het best geschikt om te voldoen aan de 

stijgende behoefte aan woningen.  Als er in die kernen 

meer mensen wonen, is er meer vraag naar een goed 

openbaar vervoer en wordt dat ook economisch rend-

abel.  Binnen deze kernen voorzien we nieuwe wonin-

gen op korte afstand van de HOV-haltes.

Woningen concentreren in dorpskernen

Ook in kernen die niet in de directe omgeving liggen van HOV-haltes kun-

nen er nieuwe woningen komen als er daar voldoende dagelijkse voor-

zieningen zijn.  In de gehuchten is het niveau van voorzieningen beperkt 

en daar plannen we dan ook geen sterke toename van woningen.

Kwaliteit van de kernen versterken

De noodzakelijke verdichting moet de eigenheid van onze steden en 

woonkernen versterken.   We willen dat die verdichting gebeurt op een 

kwaliteitsvolle manier: niet door het bouwen van karakterloze apparte-

menten in landelijke dorpen, wel door projecten die respect hebben voor de 

historische context, de schaal van de omgeving, het erfgoed.   We zetten 

ook in op de uitbouw van een publieke groene ruimte in de woonkernen.

Versnippering van de open ruimte 
tegengaan

Een groot deel van de nog beschikbare percelen is niet 

geschikt om te voldoen aan de vraag naar kleine, betaal-

bare, kwalitatieve woningen.  We willen die dus zo weinig 

mogelijk bebouwen.  Buiten de kernen streven we niet 

naar meer verdichting door bijvoorbeeld een verdere op-

deling van de woningen of bouwgronden.

6

5

1

4

3

2

7

Bevolkingsgroei in de steden

Steden zijn het best geschikt om te voldoen aan de behoefte aan bij-

komende woningen omwille van hun ruim aanbod aan voorzieningen, hun 

goede bereikbaarheid en hun groot banenaanbod.  Bij het plannen van 

nieuwe woningen komen zij dus eerder in aanmerking dan kleinere kernen.

Selectieve verdichting en 
vernieuwing

We willen maximaal investeren in vernieuwing en ver-

dichting van de bestaande bebouwing in de woonkernen.  

Die investeringen vormen immers een hefboom voor een 

kwalitatieve versterking van die kernen en zorgen zo voor 

een maatschappelijke meerwaarde.  We vinden het niet 

aangewezen om buiten de steden en dorpskernen bij-

komende woningen te creëren door bestaande woningen 

op te delen of niet-residentiële gebouwen om te vormen 

tot woningen.

Goedkope en sociale woningen in steden en 
kernen

Het provinciebestuur blijft pleiten voor een evenwichtige spreiding 

van betaalbare en sociale woningen over de verschillende steden en 

woonkernen.  De hoge kostprijs van bouwgronden in steden en binnen de 

woonkernen is een bijzonder aandachtspunt.

Bijkomende woningen

Publieke
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Versterken woonaanbod 
nabij HOV knooppunten

Herontwikkeling 
binnenstedelijke 
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Versterken 
voorzieningenaanbod

Bijkomende woningen 
op korte afstand van 
HOV-halte

Bijkomende woningen 
in HD kernen

Activering 
ontwikkeling 
afhankelijk van 
realisatie HOV

Kernversterkende 
woonprojecten

Lokale
voorzieningen

Verkeersluw 
dorpshart 

Aanbod aan 
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woningtypes
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neutrale 
woningen

VerdichtingKwalitatieve 
publieke 
ruimte

Slecht 
gelegen, verouderde 
woningen
relocaliseren

Vernieuwing

Aanbod van goedkope
en sociale woningen

Nieuwe verkavelingen 
buiten de kernen 
vermijden

Bouwrijpe ingesloten 
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Behoud 
waardevol 
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VOORZIENINGEN
We gaan ervan uit dat iedereen toegang moet hebben tot de nodige voorzieningen, zoals school, cultuur, openbare diensten, recreatie, zorg, handel,… 
Dagelijkse voorzieningen moeten te voet of per fiets bereikbaar zijn, overige voorzieningen met collectief vervoer. 
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Clustering van voorzieningen in steden

Steden beschikken over een volledig aanbod aan voorzieningen in 

elke stadswijk.  Voor voorzieningen met een verzorgingsgebied dat 

de stad overstijgt, stemt de stad af met de omliggende steden en 

de buurgemeenten.  Deze voorzieningen moeten vanuit de regio 

goed bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer.

Openruimte-, vrijetijds- en plattelands- 
voorzieningen

We willen deze voorzieningen beter bereikbaar maken met de fiets en 

met het openbaar vervoer.   Dit kan gebeuren door de HOV-haltes uit te 

bouwen als poorten naar de open ruimte, of door bepaalde gebieden nabij 

HOV-haltes te reserveren voor veelgebruikte openruimtevoorzieningen. 

Gedeelde voorzieningen binnen een 
dorpennetwerk

De hoogdynamische woonkernen moeten over een volle-

dig aanbod aan dagelijkse voorzieningen beschikken in 

het centrum. Kleinere kernen met onvoldoende geb-

ruikers maken afspraken met naburige kernen over een 

elkaar aanvullend aanbod. Voor de ontbrekende voor-

zieningen zijn ze verbonden met de nabijgelegen hoog-

dynamische woonkernen.

Duurzame detailhandelsclusters

Het provinciebestuur voert een beleid dat ruimte biedt voor detailhandel 

in de woonkernen en de groei van ongewenste kleinhandelslinten buiten 

de steden afremt.   We maken een uitzondering voor detailhandel die veel 

ruimte nodig heeft en waarvoor in de kernwinkelgebieden geen plaats is. 

Denk daarbij aan tuincentra, bouwmarkten en dergelijke.

Aanvullend aanbod van 
voorzieningen in hoog-
dynamische woonkernen

Elke hoogdynamische woonkern beschikt 

over een volledig aanbod van dagelijkse voor-

zieningen.  De kernen beschikken samen over 

een aanvullend aanbod aan niet-dagelijkse 

voorzieningen, nabij de HOV-haltes.

Uitzonderlijke 
voorzieningen
multimodaal 
bereikbaar

Volledig aanbod 
aan periodieke 
voorzieningen

Dagelijkse 
voorzieningen 
op loop- en fietsafstand

Collectief
vervoer

Dagelijkse 
voorzieningen

Gedeelde periodieke voorzieningen, 
multimodaal bereikbaar 

Concentratie 
van dagelijkse 
voorzieningen

Dorpshart
versterken

Veilige lokale wandel-
en fietsroutes

Opwaardering 
publieke ruimte 

Parkeervoorzieningen

Landschappelijke
integratie

Bereikbaarheid met 
collectief vervoer 
verbeteren

Bereikbaarheid met 
fiets verbeteren

Niet complementair 
handel afgebouwd

Beleefbaar historisch erfgoed

Fietsroute

Collectief
vervoer

Korte ketenverkoop 

Zachte recreatie



ECONOMIE
Economische activiteiten vormen een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving.  Nabijheid van werk en diensten bepalen 
mee de levenskwaliteit van steden en dorpskernen.  

Het ruimtelijke beleid stimuleert de verweving van economische activiteiten met woongebieden en andere stedelijke functies, 
op voorwaarde dat ze geen onaanvaardbare hinder veroorzaken.  We kiezen voor het optimaliseren van de bestaande         
economische infrastructuur, eerder dan voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

Verweving

Verdichting

HOV

Bijkomend economisch 
programma nabij HOV-
knooppunt

Multimodale logistiek
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Drie internationale groeipolen 

De Vlaams-Brabantse economie staat in verschillende sectoren op een 

internationaal niveau.  Om de concurrentiepositie van die sectoren 

te versterken, pleiten we voor het versterken van de samenhang van 

drie groeipolen op Vlaams niveau:  de regio van de luchthaven, de Leu-

vense kennisregio en delen van de Vlaamse rand. Binnen elk van deze 

regio’s willen we de ruimte voor bedrijven beter benutten.

Economische activiteiten in de steden

We willen de economische activiteiten die niet aansluiten bij de drie in-

ternationale groeipolen, maximaal concentreren in en rond de steden.  

We verweven die activiteiten zoveel mogelijk met woongebieden en met 

andere stedelijke functies.  We mikken op een goede bereikbaarheid van 

bestaande bedrijventerreinen (fiets, openbaar vervoer) en een betere be-

nutting van de  economische ruimte.

Regionale economische 
knooppunten

Buiten de steden duiden we de belangrijkste 

bestaande werklocaties aan als regionale econ-

omische knooppunten.  We verbeteren en benut-

ten beter de bestaande economische infrastruc-

tuur. Het provinciebestuur gaat er niet langer 

van uit dat elke gemeente een eigen bedrijven-

terrein moet hebben.   Het stimuleert gemeenten 

om samen bedrijventerreinen te realiseren op de 

meest geschikte locaties, in de buurt van goed 

bereikbare kernen.

Bestaande bedrijventerreinen beter benutten

Heel wat bedrijventerreinen liggen op dit moment buiten de steden en, 

economische knooppunten.   Terreinen die niet goed bereikbaar zijn, kun-

nen geen bovenlokale rol opnemen maar blijven wel van belang voor lokale 

bedrijfsactiviteiten waarvoor verweving in het woongebied moeilijk is.

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

Park & Ride

Optimalisering 
ruimtegebruik

HOV

Voorzienningen

Betere ruimtelijke 
inpassing in omgeving

Toegankelijkheid

In stand houden 
bedrijfsactiviteit mits betere 
ruimtelijke integratie

Benutten bedrijfsruimte 
volgens draagkracht 
omgeving 

Landschappelijke integratie 



OPEN RUIMTE
De open ruimte in onze provincie is van enorm belang.  Ze zorgt letterlijk voor zuurstof en levert ons ook allerlei diensten (mogelijkheden 
voor landbouw, voor recreatie en voor natuurbeleving).  Ze is dus een kostbaar goed dat we moeten beschermen.  De ontwikkeling en 
inrichting ervan moet altijd afgestemd zijn op de natuurlijke omgeving en de karakteristieken van het landschap, in wisselwerking met 
de menselijke activiteiten.   Een samenhangend beleid is nodig om een sterk openruimtenetwerk te realiseren.
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Groenblauwe dooradering van het grondgebied

We zetten in op een fijnmazige groenblauwe dooradering van onze provin-

cie.  Zo zorgen we voor verbindingen tussen de grote natuurgehelen en 

maken we het hele openruimtenetwerk sterker: we voorzien bijvoorbeeld 

meer groen in de straten en pleinen en laten ruimte voor water in dorpen 

en steden. De groenblauwe dooradering loopt zowel door de bebouwde als 

de onbebouwde ruimte.

Grote natuurgehelen beschermen en versterken

Het provinciaal beleid is gericht op het beschermen en versterken van 

de grote natuurgehelen in onze provincie om zo het openruimtenetwerk 

sterker te maken.  Er is plaats voor recreatie en landbouw, op voorwaarde 

dat ze geen schade toebrengen aan waardevolle ecosystemen.

Vrijwaren van het landbouwgebied

Het is essentieel dat landbouwgebieden zoveel mogelijk aaneengesloten 

blijven of worden.   Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde 

voedselproductie én voor het voortbestaan van de landbouw.   Daarbij is 

het vrijwaren van de toegang tot landbouwgrond een uitdaging, zeker als 

het over percelen gaat in de nabijheid van steden.  Een duurzame trans-

formatie van het platteland is slechts mogelijk met respect voor de rol 

van de landbouwer als beheerder van onze open ruimte. 
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Ruimte voor water en 
zachte recreatie

Samenhang van 
natuurgebieden

Kwalitatief 
groenbeheer

Natuurbeheer door 
extensieve landbouw
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Ecologische 
akkerranden

Groen op 
het plein

Groendaken

Beter beheer 
van tuinen

Landschappelijke 
integratie van 
sportinfrastructuur

Waterbuffer

Groene bufferzones

Aaneengesloten 
landbouwgebieden

Landbouwer als 
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toegang tot grond 
voor landbouw

CSA - multifunctionele 
landbouw



ENERGIE
We willen als provincie op termijn klimaatneutraal zijn en dus willen we nu al nadenken over hoe we in de toekomst kunnen voldoen aan 
onze behoefte aan energie.  We streven naar een zo laag mogelijke energiebehoefte en naar zoveel mogelijk hernieuwbare energie.  Door de 
ruimte beter te organiseren, kunnen we al een grote stap zetten in de juiste richting.
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Buffering en uitwisseling van energie

Vraag en aanbod van hernieuwbare energie lopen nooit gelijk.  We hebben 

dus een buffering van energie nodig.  We kunnen die realiseren op ver-

schillende manieren:  door flexibel om te gaan met onze energiebehoefte 

en die bijvoorbeeld tijdelijk uit te stellen en door het mogelijk maken van 

energie-uitwisseling tussen plekken met een (tijdelijk) overschot en een 

(tijdelijk) tekort.

Warmtenet

Zonnepanelen

Goed geïsoleerde
gebouwen

Nieuwe woningen nabij 
voorzieningen en HOV-halte

Goede oriëntatie van 
nieuwe gebouwen

Minder behoefte aan energie door nabijheid en 
bereikbaarheid

Door de ruimte zo te organiseren dat voorzieningen en functies in elkaars 

nabijheid liggen, kunnen we de energiebehoefte verminderen: de ver-

plaatsingen worden korter en kunnen vaak gecombineerd worden.  Het 

ruimtelijke beleid levert hieraan een belangrijke structurele bijdrage.

Ruimte voor hernieuwbare energieproductie

We gaan op zoek naar de best mogelijke mix van hernieuwbare energie-

productie (zon, wind en biomassa) en houden niet alleen rekening met 

de bestaande energie-installaties maar ook met de mogelijkheden in de 

toekomst.   We hebben daarbij oog voor de inbedding in het landschap en 

het maatschappelijke draagvlak.   We mikken ook op collectieve energie-

projecten.

Windmolens op
strategische locaties

Energie uit water,
waterkrachtcentrale

Pocketvergister 
biomassa

Zonnepanelen

Energie-
uitwisseling

Juiste 
inplanting
van functies

Restwarmte
Smart grid

Energie
productie



RUIMTE VOOR DE TOEKOMST
De beleidslijnen worden concreet gemaakt in een harde en zachte ruggengraat 
die samen de toekomstvisie van de provincie weergeven.

ROBUUST OPEN RUIMTE-NETWERK

Het behoud en versterken van de open ruimte in onze provincie is van groot belang.  
We beschouwen die open ruimte als een productief landschap met een grote 
maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde.  Het landschap is 
productief doordat het mogelijkheden biedt voor de landbouw, maar ook door de 
kansen voor natuurbeleving en recreatie.

Onze rivier- en beekvalleien, bossen, landbouwgebieden en de ecologische verbindin-
gen daartussen vormen de “zachte ruggengraat” van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen.   We willen de samenhang tussen al deze verschillende gebieden ver-
sterken om te komen tot een robuust open ruimte-netwerk.

We kiezen voor een fijnmazige groenblauwe dooradering van het landschap door-
heen de open en bebouwde ruimte.  De “aders” bestaan uit open rivier- en beekvallei-
en, parken en bossen, bomenrijen, houtkanten of bermen en buffergroen in en rond 
bedrijventerreinen.  Zo zorgen we voor verbindingen in ons open ruimte-netwerk.   
Het provinciebestuur wil deze groenblauwe “aders” verder versterken en aan elkaar 
schakelen.  Daarnaast zorgt de Vlaamse overheid voor de bescherming en versterk-

ing van de grote natuurgehelen.

KNOOPPUNTEN IN HET  MOBILITEITSNETWERK

De auto botst tegen zijn grenzen aan. We moeten zoeken naar andere oplossingen 
en ons beleid richten op openbaar vervoer en fietsen.  

Centraal hierbij zijn de knooppunten in het mobiliteitsnetwerk van openbaar vervoer 
en fiets.  Zij vormen de “harde ruggengraat” van de toekomstige ontwikkelingen.    
De kernen die het best ontsloten en uitgerust zijn, staan bij voorkeur in voor het 
opvangen van de toename van woningen, werkplekken en voorzieningen.  

In de overige, eerder landelijke dorpskernen, stellen we een beperktere groei voor en 
kiezen we vooral voor selectieve versterking en het behoud van het landelijke karakter.

Om de groei van de bevolking en van de economie goed op te vangen, zorgen we er-
voor dat onze kernen goed uitgerust zijn en met elkaar verbonden via verschillende 
vervoerswijzen (te voet, per fiets, via openbaar vervoer, per auto).  

Ook bedrijventerreinen zijn belangrijke knooppunten in het netwerk.  We werken hier 
aan het optimale gebruik van de ruimte en aan de duurzaamheid en bereikbaarheid 
van deze terreinen.  Hier kunnen we immers nog veel vooruitgang boeken op het vlak 
van energie-efficiëntie en duurzame energieproductie.

We kiezen voor 
een fijnmazige 
groenblauwe 
dooradering...
“ De provincie wil 

inzetten op 
hoogdynamische 
woonkernen, die 
goed bediend worden 
door openbaar 
vervoer.

“



TOEKOMSTBEELD
Dit toekomstbeeld geeft een synthese weer van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie door 
de ‘Harde ruggengraat’ (netwerk van kernen en knooppunten) en de ‘Zachte ruggengraat’ (openruimtenetwerk) 
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