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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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MOBILITEIT

Mobiliteit is een beleidsdomein op zich. Toch verdient het 
bijzondere aandacht in het beleidsplan ruimte: mobiliteit is 
immers het resultaat van de ruimtelijke organisatie van onze 
activiteiten. En omgekeerd geldt ook: onze verkeersnetwerken 
hebben op lange termijn een grote invloed op de ruimtelijke 
ordening. 

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

• Optimaliseren stationsomgevingen en andere openbaar 
vervoerknooppunten;

• Optimaliseren en versterken mobiliteitsassen binnen het 
hoogwaardig netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV-netwerk);

• Regisseursrol opnemen bij realisatie van kwalitatieve 
fietsroutes en fietsinfrastructuur met focus op 
fietssnelwegen en strategisch belangrijke routes;

• Stimuleren van de uitbouw van een kwalitatief en 
samenhangend netwerk van trage wegen.
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UITGANGSPUNTEN

Met de transitie naar een duurzame mobiliteit willen 
we deze ambities realiseren:

1. De leefkwaliteit van onze leefomgeving 
verbeteren door de verkeersdruk te verminderen. 

2. De bereikbaarheid van Vlaams-Brabant 
multimodaal37 veiligstellen en onze 
autoafhankelijkheid verminderen, gelet op de 
filegevoeligheid van onze provincie. 

3. Onze gezondheid verbeteren door het fijn stof 
en de geluidshinder te verminderen, en door 
vaker te kiezen voor actieve modi (fietsen en 
stappen). 

4. De uitstoot van broeikasgassen – onder meer 
door onze mobiliteit – drastisch te verminderen 
met als doel de klimaatdoelstellingen te halen. 

Deze transitie zal in belangrijke mate mee richting 
geven aan het ruimtelijke beleid van de provincie.

Het streefcijfer moet zijn dat het autogebruik 
daalt tot 50% van de verplaatsingen en het 
overige aandeel van de verplaatsingen met andere 
vervoersmiddelen wordt gedaan.

Om onze mobiliteit te verduurzamen, stellen 
we volgende beleidslijnen38 voor het provinciaal 
ruimtelijk beleid voorop. Deze ruimtelijke aspecten 
vormen de basis voor een breder mobiliteitsbeleid 
dat buiten de reikwijdte van dit beleidsplan valt.

THEMATISCHE VERTALING | 

37 Multimodaal bereikbaar wil zeggen: bereikbaar met verschillende verplaatsingsmogelijkheden (te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, met 
de auto). 
38 Deze principes zijn gebaseerd op de “Trias Mobilitae”, naar analogie met de “trias energetica”: eerst de behoefte verminderen, in tweede 
instantie overschakelen op duurzame alternatieven, in derde orde (en buiten het bereik van het ruimtelijk beleid) de efficiëntie van de voertuigen 
verbeteren. 

MOBILITEIT
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MOBILITEIT: Minder verplaatsingen door een locatiebeleid

Openbaar 
vervoer

Het juiste programma 
op de juiste plaats

Minder verplaatsingen door een 
locatiebeleid

Een doorgedreven ruimtelijk locatiebeleid (“het juiste 
programma op de juiste plaats”)39 heeft op termijn 
een grote impact op onze verplaatsingsbehoefte. 

Door functies te clusteren, verkleint de gemiddelde 
verplaatsingsafstand. Dat maakt stappen en fietsen 
aantrekkelijker. Verplaatsingen over langere afstand 
kunnen dan weer gebundeld worden, wat het 
potentieel voor openbaar vervoer vergroot. 

Het locatiebeleid vormt de rode draad doorheen 
verschillende ruimtelijke thema’s, in uiteenlopende 
vormen. Bijvoorbeeld, kernversterking concentreert 
wonen, voorzieningen en tewerkstelling in onze 
kernen. En de directe omgeving van knooppunten 
van openbaar vervoer komt in aanmerking voor 
verdichting. De verdere ontwikkeling van perifere 
locaties, die vooral met de wagen bereikbaar zijn, 
zijn dan weer niet aangewezen. 
 

1

BELEIDSLIJNEN

THEMATISCHE VERTALING | 

39 Met locatiebeleid bedoelen we: een actief (ruimtelijk) beleid dat erop gericht is om een programma op een geschikte locatie te krijgen. In de 
context van mobiliteit betekent “geschikt” concreet: een locatie selecteren in functie van haar multimodale ontsluitingsmogelijkheden, zodat 
de verplaatsingsbehoefte die het programma genereert, zo duurzaam mogelijk kan worden opgevangen. Dergelijk locatiebeleid impliceert 
niet alleen het toeleiden van programma’s naar een geschikte locaties, maar ook het reserveren van locaties met een bijzonder (multimodaal) 
bereikbaarheidsprofiel voor programma’s die daar optimaal van gebruik kunnen maken. 

MOBILITEIT
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MOBILITEIT: Infrastructuur voor fietsers en voetgangers
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Infrastructuur voor fietsers en 
voetgangers

Voor een modal shift van de auto naar fietsen 
en stappen (de actieve modi), is er kwalitatieve 
infrastructuur voor voetgangers en fietsers nodig. 
Infrastructuur die aangepast is aan de diversiteit van 
gebruikers en rekening houdt met zowel functionele 
als recreatieve verplaatsingen, en met nieuwe types 
zoals bakfietsen, e-bikes ….

Het beleidsplan bepleit de uitbouw van een 
comfortabel, veilig en attractief fietsroutenetwerk 
bij de bevoegde Vlaamse overheid en de 
vervoerregio’s. Met een gelaagd karakter en zo 
weinig mogelijk omrijfactoren. Fietssnelwegen 
tussen de steden maken verplaatsingen over een 
grotere afstand mogelijk. In stedelijke gebieden en 

rond knooppunten van openbaar vervoer verzekeren 
functionele fietsroutes vlotte verplaatsingen. En 
lokale fietsroutes bieden een veilige verbinding 
tussen de dorpskernen en de bestemmingslocaties. 

Om verplaatsingen te voet opnieuw aantrekkelijker 
te maken, is het noodzakelijk om te blijven inzetten 
op een netwerk van trage wegen verbindingen. 

2
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MOBILITEIT: Performant openbaar vervoer 

Performant openbaar vervoer

De provincie Vlaams-Brabant ijvert bij bevoegde 
federale en Vlaamse overheden én de vervoerregio’s 
voor de verdere uitbouw van een netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Dit is een 
belangrijke hefboom om de ruimtelijke ordening te 
kunnen aansturen. De noodzakelijke modal shift van 
de auto naar het openbaar vervoer zal pas op gang 
komen als het aanbod fundamenteel verbetert. 

Knooppunten versterken

De IC-stations vormen de belangrijkste 
knooppunten van het HOV-netwerk. We kunnen 
deze stations verder versterken door hun 
multimodale bereikbaarheid te verbeteren met 
buslijnen, fietsroutes, pendelparkings …). Maar 
ook door voorzieningen uit te bouwen en de 
stationsomgeving te verdichten (door compacter en 
hoger te bouwen), en functies die veel bezoekers 
aantrekken, zoals kantoren en diensten, hier te 
bundelen.

Corridors

De corridors tussen de steden hebben een groot 
vervoerpotentieel en komen in aanmerking voor de 
uitbouw van regionale stamlijnen voor openbaar 
vervoer. Waar geen spoorlijn beschikbaar is, vormen 
tram, trambus of bus een goed alternatief. Een 
efficiënt openbaar vervoer is snel en stipt, daarvoor 
heb je een gegarandeerde doorstroming nodig. 
De directe omgeving van HOV-haltes komt in 
aanmerking voor verdichting.

GEN, Brabantnet en Regionet Leuven 40

Rondom Brussel is de volledige realisatie van het 
Gewestelijk ExpresNet (kortweg GEN) en het 
Brabantnet aangewezen. 

In de Leuvense stadsregio, en op kleinere schaal ook 
in de andere stedelijke gebieden, kan werk worden 
gemaakt van stedelijke HOV-netwerken.

In bepaalde gebieden kunnen ook waterwegen een 
rol spelen in het collectief personenvervoer.

Onderliggend netwerk

Ook waar de vervoervraag minder groot is, is er 
behoefte aan collectief vervoer. In functie van de 
lokale context kan gekozen worden voor reguliere 
buslijnen of voor flexibel vervoer op maat. 

Nieuwe trends inzake mobiliteit

De uitbouw van een performant openbaar 
vervoer zal ook rekening moeten houden met 
nieuwe technologische ontwikkelingen inzake 
elektrische en zelfsturende voertuigen, fiets- en 
autodeelsystemen. Deze kunnen in combinatie 
met een performant openbaar vervoer bijdragen 
aan de beoogde modal shift van een individuele 
georiënteerd vervoer via eigen wagen naar meer 
collectieve oplossingen.

3
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40 Het door de provincie beoogde netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer is weergegeven in de thematische kaart pg 100-101. Dit netwerk 
is dus ruimer dat wat nu reeds in het kader van GEN, BrabantNet en Regionet is beslist en wordt voorbereid. 

MOBILITEIT
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MOBILITEIT: Verkeersluwe stads- en dorpskernen

Verkeersluwe stads- en dorpskernen

Een kwalitatieve fietsinfrastructuur en performant 
openbaar vervoer verbetert de multimodale 
bereikbaarheid van steden en dorpen. Dit schept 
kansen om te evolueren naar verkeersluwe stads- 
en dorpskernen, waardoor de leefkwaliteit er zal 
verbeteren. 

Met minder verkeer in het centrum kan de 
publieke ruimte optimaal worden afgestemd op 
de verblijfsfunctie. Korte verplaatsingen te voet 
en per fiets krijgen dan alle ruimte, waardoor 
de bewandelbaarheid van de dorpskernen en 
de bereikbaarheid van de lokale voorzieningen 
verbetert. Een flankerend parkeerbeleid vangt de 
parkeerbehoefte op gepaste locaties op. 

4
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MOBILITEIT: Het wegennet optimaliseren
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Het wegennet optimaliseren

Vlaams-Brabant heeft een dicht wegennet dat 
echter niet altijd adequaat wordt benut. Daarom 
is er een optimalisatie nodig om de beschikbare 
infrastructuur efficiënter te benutten en de 
impact van het wegverkeer op de leefomgeving 
te verminderen. De verhoging van de capaciteit is 
geen doel op zich.

Categorisering

Door de wegen nog fijner te categoriseren, 
verzeker je de samenhang van het wegennet, kan 
je de inrichting van de wegen afstemmen op hun 
gewenste functies (verbinden, verzamelen, toegang 
geven) en ga je sluipverkeer tegen. 

De Europese hoofdwegen (E19, E40, E314, R0, 
E411) verzekeren de internationale bereikbaarheid 
van Vlaams-Brabant en Brussel. De A12 en A8 
vormen als Vlaamse hoofdwegen een aanvulling op 
de Europese hoofdwegen. 

Een beperkt aantal regionale wegen zorgt voor 
een maasverkleining van het hoofdwegennet. 
Interlokale wegen verbinden de kernen binnen een 
regio. Alle andere wegen hebben geen bovenlokale 
verbindende functie. 

Door het ruimtegebruik langs deze wegen 
consequent af te stemmen op de beoogde 
wegencategorie, vergroot je de efficiëntie en de 
verkeersveiligheid van het wegennet.
 

5
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MOBILITEIT: Multimodale knopen 

Multimodale knopen

Een beperkt aantal locaties, zoals de IC-stations, 
zijn multimodaal goed bereikbaar. We kunnen 
hun bereikbaarheid optimaal benutten door in 
de omgeving functies te voorzien die veel volk 
aantrekken zoals kantoren, publieke diensten, of 
woningen... 

Sommige locaties hebben het potentieel om uit te 
groeien tot multimodale knooppunten, bijvoorbeeld 
na het uitbouwen van een HOV-stamlijn. Het komt 
erop aan deze potentiële locaties te identificeren 
en de multimodale bereikbaarheid te verbeteren. In 
afwachting daarvan wordt er best de nodige ruimte 
gereserveerd voor de verdichting op termijn. 

6
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MOBILITEIT: Ruimte bieden voor innovatieve mobiliteitsoplossingen
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Ruimte bieden voor innovatieve 
mobiliteitsoplossingen

Het mobiliteitsaanbod is voortdurend in 
evolutie. Innovatieve oplossingen kunnen onze 
verplaatsingsmogelijkheden op een duurzame 
manier verbeteren. Het ruimtelijk beleid moet hier 
de juiste condities voor scheppen: stallingen voor 
deelwagens en deelfietsen (in steden, dorpskernen 
en nabij HOV-haltes), oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen, aangepaste infrastructuur voor 
autonome shuttles.

Daarnaast zullen technologische en 
maatschappelijke innovaties - van verkeers- en 
mobiliteitsmanagementdiensten tot gedeelde 
mobiliteitsdiensten met apps -  ons in staat stellen 
om heel flexibel en op maat in te spelen op de 
diverse vervoersbehoeften. De grootste winsten op 
vlak van duurzaamheid zullen ook na doorwerking 
van ICT en innovaties in ons mobiliteitssysteem 
komen door in te zetten op collectieve, gedeelde en 
actieve vervoersmodi.41

  

7
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41 VRP (2017) Kansen voor nieuw mobiliteit, achtergrondnota bij het manifest mobiliteit 2.0.
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MOBILITEIT: Multimodale logistieke infrastructuur

Watertransport Watergebonden
activiteiten

Optimalisatie 
wegennet

HOV

Multimodale logistieke 
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Om de impact van het logistieke wegtransport op 
het verkeersnetwerk te verminderen, moeten we 
een modal shift realiseren in het goederentransport. 
Vandaag beschikken we daarvoor al over 
een (beperkt) aantal mogelijkheden. Door 
goederenstromen te bundelen in het hinterland, 
bijvoorbeeld bij vertrek in de bedrijvenzones, 
beperken we het aantal logistieke transporten. Het 
komt er op korte termijn op aan om een logistieke 
modal shift in de toekomst mogelijk te maken. 

Watertransport

Watergebonden activiteiten vinden een plek langs 
de kanalen Brussel-Schelde, Brussel-Charleroi en 
Leuven – Dijle. Daarvoor worden gronden met 
een economische bestemming gevrijwaard. Extra 
loskades zorgen dat ook bedrijven en activiteiten 
die elders zijn gevestigd, hun transport via het water 
kunnen regelen. De locaties van deze loskades 
worden zo gekozen dat ze goed aansluiten op het 
wegverkeer. 

Treintransport

Multifunctionele spoorplatforms zorgen op langere 
termijn dat goederen kunnen overgeslagen worden 
van en op cargotreinen. Ook kleinere volumes. 
In afwachting kunnen potentiële locaties alvast 
worden gereserveerd. De inplanting van deze 
spoorplatforms hangt af van de spoorcapaciteit en 
een goede aansluiting met het wegverkeer. 

Wegtransport

De capaciteit van onze hoofdwegen is beperkt. 
Daarom moeten we heel selectief omspringen met 
grootschalige wegtransportactiviteiten in Vlaams-
Brabant. Nieuwe logistieke activiteiten zijn enkel 
aangewezen als ze voldoende toegevoegde waarde 
creëren en zich tot nichesectoren richten. 

Grootschalige logistieke activiteiten die zich richten 
op wegtransport, worden gelokaliseerd nabij het 
hoofdwegennet en primaire wegen cat. 1. Wegen 
van een lagere categorie, (inter)regionale en 
bovenlokale verbindingswegen, zijn niet geschikt 
om grote volumes vrachtverkeer te verwerken. 

Luchttransport

Nabij de luchthaven kan bijkomende ruimte worden 
gecreëerd voor hoogwaardige logistiek, mits deze 
activiteiten voor een hoge toegevoegde waarde (en 
lokalew

8
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Deze kaart vormt slechts een illustratieve weergave van de voorgaande principes en kent slechts een indicatief karakter. 
De definitieve regionale mobiliteitsplannen zullen uitgewerkt worden door de bevoegde vervoerregio’s.

OPENBAAR VERVOER EN FIETSNETWERKEN
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