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BASISPRINCIPES 
VOOR HET 

RUIMTELIJK BELEID
Wat zijn de basisprincipes van het ruimtelijke 
beleid? De opvattingen die de overgang van de 
maatschappelijke uitdagingen naar specifieke 
strategieën onderbouwen?
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CULTUURLANDSCHAP 
ALS NIEUWE BRIL

Anno 2017 is er geen enkele plek op aarde waar de mens 
geen sporen heeft nagelaten. Uiteraard varieert die menselijke 
impact sterk, maar afwezig is hij nooit. Dat geldt ook voor de 
provincie Vlaams-Brabant. Onze provincie is het resultaat van 
de eeuwenlange wisselwerking tussen het fysische systeem en 
menselijke activiteiten: een cultuurlandschap. De ruimte in dit 
beleidsplan bekijken we dan ook door deze bril. 

In het cultuurlandschap zien we twee dominante  
hoofdstructuren: de fysische structuur en de 
mobiliteitsinfrastructuur. 

• De fysische structuur is natuurlijk ontstaan, en omvat 
de rivier- en beekvalleien en de samenhangende 
natuurcomplexen. Deze elementen vormen samen een 
grensoverschrijdend netwerk, een landschappelijke 
structuur die we moeten beschermen en versterken, en 
kan uitgroeien tot een robuust open ruimtenetwerk, als 
zachte ruggengraat van het cultuurlandschap. 

• De mobiliteitsinfrastructuur omvat de auto-, spoor- 
en waterwegen, tramlijnen en fietssnelwegen. De 
mobiliteitsinfrastructuur moeten we transformeren en 
verduurzamen door ze te integreren met andere ruimtelijke 
ontwikkelingen, en kan zo de basis vormen van een 
hoogdynamische structuur, als harde ruggengraat van het 
cultuurlandschap.

Bouwstenen van het cultuurlandschap

De menselijke activiteiten doen zich voor in verschillende 
types van omgevingen, die we ‘bouwstenen’ noemen. We 
onderscheiden vijf bouwstenen:

Transformeren en verduurzamen
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Fysische structuur

De fysische structuur is natuurlijk ontstaan, en omvat de rivier- 
en beekvalleien en de samenhangende natuurcomplexen. Deze 
elementen vormen samen een grensoverschrijdend netwerk, een 
landschappelijke structuur die we moeten beschermen en versterken, 
en kan uitgroeien tot een robuust open ruimtenetwerk, als zachte 
ruggengraat van het cultuurlandschap. 
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Mobiliteitsinfrastructuur

De mobiliteitsinfrastructuur omvat de auto-, spoor- en waterwegen, 
tramlijnen en fietssnelwegen. De mobiliteitsinfrastructuur moeten 
we transformeren en verduurzamen door ze te integreren met 
andere ruimtelijke ontwikkelingen, en kan zo de basis vormen van 
een hoogdynamische structuur, als harde ruggengraat van het 
cultuurlandschap.
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Steden
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Steden26 worden gekenmerkt door hun historische centrumfunctie, 
een groot aanbod aan voorzieningen, een relatief hoge woondichtheid 
en een hoge tewerkstellingsgraad. Ze zijn multimodaal ontsloten, 
onderling verbonden en goed bereikbaar. Ze bieden de inwoners 
een kwaliteitsvol, lokaal en bovenlokaal aanbod van voorzieningen 
zoals cultuur, sport, onderwijs, detailhandel en recreatie. Daardoor 
hebben steden een regionale aantrekkingskracht en vormen ze grote 
attractiepolen binnen de provincie. Steden zijn plekken waar functies 
met elkaar verweven worden. Het gaat hier om de steden Leuven, 
Aarschot, Diest, Tienen, Halle, Vilvoorde en Asse. Hoewel niet in de 
provincie gelegen, valt ook Brussel onder deze beschrijving.

26 Daarnaast zijn er in de provincie nog gemeenten die de titel stad dragen, maar daar heeft 
deze paragraaf geen betrekking op.

Dorpenstructuur

De dorpenstructuur is historisch gegroeid binnen onze provincie. 
Onze dorpen hebben een belangrijke woonfunctie en huisvesten 
diverse voorzieningen met een (veelal) lokale invloedssfeer. Je vindt er 
historisch patrimonium en plekken waar wonen en bedrijvigheid met 
elkaar verweven zijn.
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De perifere structuur is een verzamelterm voor de grote diversiteit aan 
nederzettingsvormen aan de rand van kernen of langs (verbindings-)
wegen. Vaak zijn het recent ontwikkelde structuren zoals woonlinten 
tussen dorpen en gehuchten, geplande woonwijken (vaak los van de 
kern en met een lagere dichtheid dan stad of dorp) en woonparken 
(vrijstaande woningen op ruime kavels in een uitgesproken beboste 
omgeving). Deze perifere structuur wordt gekenmerkt door een lage 
concentratie aan inwoners en activiteiten. Door de verspreiding van 
de bebouwing heeft deze structuur een sterke impact op de beleving 
van onze ruimte.
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Perifere structuur

De bouwsteen economisch weefsel omvat grote bedrijventerreinen, 
detailhandelslinten langs steenwegen en kantoorlandschappen. Deze 
functies vormen vaak afzonderlijke clusters in het cultuurlandschap, 
en de gebouwen zijn doorgaans groter dan die in steden, dorpen en 
de periferie.

Economisch weefsel
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De openruimtestructuur beslaat soms grote delen van het 
cultuurlandschap, zoals in de grote aaneengesloten landbouwgebieden, 
die structurerende componenten vormen van de open ruimte. Elders 
bestaat die openruimtestructuur ook uit kleinere delen naast, tussen 
en in een bebouwde omgeving. De openruimtestructuur bestaat daar 
uit agrarische gebieden, doorsneden door ecologische infrastructuur. 
Je vindt er waardevolle erfgoedelementen (hoeves, kastelen…), kleine 
bos- of natuurkernen, maar ook geïsoleerde bebouwing. Recreatie en 
toerisme maken ook gebruik van de openruimtestructuur.
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Openruimtestructuur

De twee hoofdstructuren - de fysische structuur en de 
mobiliteitsinfrastructuur - werken sterk door op het niveau van de 
verschillende bouwstenen. Afhankelijk van hun ligging en van de 
voorgestelde ruimtelijke strategieën in dit beleidsplan (zie hoofdstuk 
4), stellen we voor de vijf bouwstenen van de menselijke activiteiten 
een herstructurering, consolidatie of groei voorop. 

Deze typologie is niet bedoeld om alle structuren in onze provincie af 
te bakenen. Wel helpt ze om de Vlaams-Brabantse ruimte te lezen en 
om structuren te herkennen. Bovendien zorgde de typologie er bij de 
uitwerking van dit beleidsplan voor dat alle types van ruimte steeds in 
beeld bleven.

Deze lezing van het cultuurlandschap houdt ook rekening met het 
specifieke ruimtelijk beleid voor de kernen van het Vlaams strategisch 
gebied rond Brussel (VSGB). Vilvoorde krijgt een plaats binnen de 
bouwsteen ‘steden’ en de overige delen van het VSGB krijgen een 
plaats binnen de overige bouwstenen: ‘dorpenstructuur’, ‘perifere 
structuur’, economisch weefsel, als ‘openruimtestructuur’.
De bijzondere opgave voor het VSGB blijft van toepassing door de 
eigenheid van de woonregio’s te erkennen (zie thema wonen) en de 
economische roeping van bepaalde delen van de Vlaamse Rand te 
erkennen (zie thema economie). 

Elk deel van de provincie is zeer divers. De uitdagingen zijn dus 
verschillend van plek tot plek en vragen een aanpak op maat.
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Openruimtestructuur 

Mobiliteitsinfrastructuur

Perifere structuur

Steden 

Economisch weefsel

Dorpenstructuur

Fysische structuur
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BASISPRINCIPES

Drie ruimtelijke principes overstijgen het niveau van de bouwstenen. 
Ze zijn zo fundamenteel dat we ze niet zien als strategie, maar als 
basisprincipes van dit beleidsplan ruimte.

Efficiënt ruimtegebruik

De natuur, de landbouw, wonen, onze economie of mobiliteit, 
recreatie en toerisme, ze hebben allemaal ruimte nodig om zich te 
organiseren. In het verleden werd voor elke sector bestudeerd hoe 
groot de nood aan ruimte juist was. Het ruimtelijk beleid was in 
essentie een grote verdeeloperatie waarbij elke sector een deel van 
de beschikbare ruimte kreeg toegewezen. Dat is vandaag niet meer 
mogelijk omdat de vraag naar ruimte gewoon te groot is.

Daarom bekijken we het ruimtelijk beleid vandaag op een heel andere 
manier: de ruimte wordt niet langer verdeeld maar georganiseerd 
volgens een ‘‘optimaal ruimtelijk rendement’. In de ‘Strategische Visie 
voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, zoals goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 wordt ruimtelijk rendement 
gedefinieerd als de mate waarin een bepaald gebied gebruikt wordt 
voor maatschappelijke doeleinden. Ruimtelijk rendement ontstaat 
wanneer meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte gerealiseerd 
worden zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. Het verhogen 
van het ruimtelijke rendement is noodzakelijk om het bijkomende 
ruimtebeslag stelselmatig te verminderen. Door het bestaande 
ruimtebeslag steeds beter en intensiever te gebruiken en de druk op 
de open ruimte te verminderen kan een belangrijk deel van de ruimte 
gevrijwaard worden van ruimtebeslag. Het streven is om uiteindelijk 
te komen tot een stabiel evenwicht tussen het aandeel bebouwde 
ruimte en onbebouwde ruimte. De bijkomende ruimte-inname 
zal stelselmatig moeten dalen naar 0 en ruimtelijk uitbreidingen 
vormen op middellange termijn een uitzondering in de ruimtelijk 
ontwikkelingspraktijk. Vlaanderen heeft het engagement opgenomen 
in haar ‘Strategische Visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ 
om op korte termijn een reeks doortastende maatregelen te nemen 
om het bijkomend ruimtebeslag op slecht gelegen locaties te stoppen. 
Vlaanderen heeft ook het engagement opgenomen om in dit verband 
de regelgeving te evalueren en waar nodig aan te passen alsook 
instrumenten te voorzien om partners op het terrein te ondersteunen. 

De provincie is en blijft een belangrijke partner in dit verband. We 
vertalen dit naar vier verschillende principes voor het ruimtelijk beleid: 
compact bouwen, verweving of meervoudig ruimtegebruik, tijdelijk 
ruimtegebruik en ruimtelijke transformatie.

Principes van ruimtelijk rendement

Compact bouwen. Ruimtelijk rendement betekent in eerste instantie 
compact bouwen. Door woningen te schakelen en te stapelen in 
plaats van ze te spreiden. Dus ook hoger bouwen, met respect voor 
de schaal en context van omgeving.

Verweving of meervoudig ruimtegebruik. Sommige functies kunnen 
perfect van dezelfde ruimte gebruik maken. Zo beantwoorden 
woningen met groendaken ook een ecologische vraag. Een turnzaal 
van een school kan buiten de schooluren ruimte bieden aan een 
sportclub of andere vereniging. Hoewel vandaag de eerste stappen 
gezet worden, blijft meervoudig ruimtegebruik nog grotendeels 
onontgonnen terrein, net zoals verdichting en de optimalisatie van 
de bestaande ruimte. Hier liggen nog veel onbenutte kansen die het 
ruimtelijke rendement kunnen verhogen. 

Tijdelijk ruimtegebruik en ruimtelijke transformatie. We moeten de 
ruimte zo vormgeven dat ze kan blijven evolueren en transformeren. 
Ook na de huidige generatie. Ruimtelijk beleid mag geen 
mogelijkheden hypothekeren, maar moet mogelijkheden creëren. 
Door de toenemende ruimtevraag wordt de maatschappelijke behoefte 
aan tijdelijk ruimtegebruik steeds groter. Leegstaande gebouwen of 
onbenutte terreinen in afwachting van een concreet project kunnen 
deze behoefte mee invullen. Dat geldt vooral in stedelijke gebieden 
waar de druk op de ruimte het grootst is. Dit tijdelijke ruimtegebruik 
is vandaag nog niet evident door een gebrek aan kennis en ervaring. 
Als provincie willen we dit potentieel activeren. Daarbij zullen 
uiteenlopende spelers aan zet zijn, van initiërende overheden tot 
bottom-up initiatieven van burgers.27

 
De afbouw van bijkomend ruimtebeslag. Dit betekent dat we de 
kansen van het bestaande weefsel benutten om ruimte te creëren 
voor wonen, economie, voorzieningen en mobiliteit. Zo vrijwaren 
we de open ruimte en bieden we het hoofd aan maatschappelijke 
uitdagingen als voedselproductie, waterbuffering of natuurbehoud- 
en ontwikkeling. Bovendien beperken we de verdere versnippering 
van de ruimte en de ongewenste effecten die deze versnippering 
heeft op mobiliteit, landschappelijke beleving en maatschappelijke 
kosten (infrastructuur, nutsvoorzieningen…).
27 Voor meer info zie D.EFAC.TO (2011). Tijdelijk anders bestemmen. In opdracht van 
Rijkswaterstaat, InnovatieNetwerk, Deltares en CURNET. 
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Nabijheid en bereikbaarheid sturen ruimtelijke  
ontwikkelingen

Aan de basis van ruimtelijke mobiliteit liggen twee grondbeginselen: 
nabijheid en bereikbaarheid. Deze twee zijn zodanig fundamenteel, 
dat ze gelden als ruimtelijk basisprincipe.

Nabijheid en bereikbaarheid zijn inhoudelijk en strategisch sterk aan 
elkaar gekoppeld. Bereikbaarheid staat voor het gemak waarmee 
mensen een reeks diensten kunnen bereiken binnen een bepaald 
tijdsbestek (het werk, de crèche, onderwijs, winkels, een plek om 
te ontspannen…). Bereikbaarheid bestaat uit twee belangrijke 
componenten: nabijheid en verplaatsingsmiddel (te voet, per fiets, 
collectief vervoer, privaat autoverkeer…). Nabijheid is de afstand die 
een persoon moet afleggen. Het gemak waarmee een persoon die 
afstand kan afleggen met een geschikt verplaatsingsmiddel, bepaalt 
dus de bereikbaarheid.

Sociale impact

Bereikbaarheid en nabijheid hebben ook een belangrijke sociale 
component. Ze bepalen immers ook de mate waarin iemand kan 
participeren in de samenleving. Net daarom geldt dit basisprincipe 
zowel in de bebouwde context als in perifere gebieden.

De provincie gaat ervan uit dat nabijheid en bereikbaarheid 
sturend moeten zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten gebundeld worden in goed bereikbare kernen. 
Dat geeft lokale voorzieningen het nodige draagvlak, doet onze 
verplaatsingsbehoeften afnemen en remt een verdere versnippering 
van de open ruimte af.

Fysische systeem als basis, een geïntegreerde benadering 
van de ruimte

Het cultuurlandschap is het resultaat van de eeuwenlange 
wisselwerking tussen het fysische systeem en menselijke activiteiten.28 

Menselijke activiteiten hebben hun stempel op het landschap gedrukt, 
maar evengoed heeft het fysische systeem menselijke activiteiten 
begrensd en gestuurd. Denk maar aan overstromingen of het verschil 
in bodemvruchtbaarheid.

De uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, maken 
meer dan ooit duidelijk dat we de natuurlijke logica en de werking van 
het fysische systeem moeten beschermen en te versterken. Niet alleen 
in de open ruimte, ook in de stedelijke en de landelijke gebieden. 
Dit basisprincipe betekent niet dat ruimtelijke ontwikkelingen geen 
impact meer mogen hebben op het fysische systeem. Het betekent 
wel dat die impact gemiddeld gesproken een positieve bijdrage moet 
leveren aan de werking ervan. 

Samenhang

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, moeten we de verschillende 
ruimtevragen in samenhang bekijken. Een geïntegreerde benadering, 
met samenwerking tussen verschillenden actoren en sectoren. De 
herwaardering van het fysische systeem moet de samenhang tussen 
natuurlijke processen en ruimtelijke ontwikkelingen opnieuw zichtbaar 
maken. Respect voor het fysische systeem geeft duidelijke structuur 
aan ruimtelijke ontwikkelingen en maakt het cultuurlandschap 
leesbaar en duurzaam.

28 Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van 
klimaat, lucht, bodem en water. In de ruimtelijke context zijn vooral de bodemeigenschappen, 
het watersysteem en het reliëf van belang omdat deze rechtstreeks in verband staan met het 
bodemgebruik.
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STRATEGIEËN
De strategieën vormen de krachtlijnen voor het 
ruimtelijk beleid dat de provincie zal voeren. 
Ze zijn ambitieus en raken de kern van de 
ruimtelijke uitdagingen.
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PRODUCTIEF 
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INTERNATIONALE 
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RUIMTE VOOR
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HOOGDYNAMISCHE CORRIDORS, 
HARDE RUGGENGRAAT VOOR 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN 

Voor we allemaal een auto hadden, waren ruimtelijke ontwikkelingen sterk 
gekoppeld aan het openbaar vervoer. Wonen en werken werden georganiseerd 
in de buurt van trein- en tramhaltes, en omgekeerd werden belangrijke woon- en 
werklocaties aangesloten op dat vervoersnetwerk. Het succes van het openbaar 
vervoer kwam er niet alleen omdat er geen alternatieven waren, maar ook omdat 
het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid op elkaar waren afgestemd. Deze 
samenhang ging verloren bij de doorbraak van het privaat autobezit.29 Maar nu 
de auto tegen grenzen aanbotst, komt het openbaar vervoer terug in beeld als 
oplossing.30 Vanuit het ruimtelijke beleid kunnen we dit sturen, zodat de Vlaams-
Brabanders overtuigd geraken van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd blijven we 
sterk inzetten op de fiets als vervoersmiddel, want daar zit veel groeipotentieel.31 

De combinatie fiets en openbaar vervoer kunnen we daarbij uitspelen als troef.

Parelsnoer van kernen

Onze steden zijn goed uitgerust en multimodaal met elkaar verbonden. Dit is de 
optimale conditie om de demografische en economische groei op te vangen. De 
strategie ‘hoogdynamische corridors’ wil dezelfde omstandigheden creëren in de 
corridors tussen de grote steden, dus in de kernen langs het bestaande netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer. Zo ontwikkelen deze kernen zich als knooppunten, 
met een kwalitatief woonaanbod, voorzieningen en werkgelegenheid. Met 
hoogdynamische corridors bedoelen we dus een parelsnoer van multimodaal 
ontsloten kernen, tussen de grote steden en langs het hoogwaardig netwerk van 
openbaar vervoer.

Het is cruciaal dat deze corridors samenvallen met de bestaande verbindingen 
van hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden. Het parelsnoer van kernen 
volstaat niet voor de uitbouw van een sterk openbaarvervoersysteem. Daarvoor is 
ook de kritische massa van de grote stedelijke gebieden nodig. 

29 Dit werd actief ondersteund door talrijke fiscale en andere overheidsmaatregelen en investeringen, zie Lauwers, 
H., Coppens, T. (Red.) (2012). ’s Lands natuurschoon, een halve eeuw ruimtelijke ontwikkelingen. 29 maart 1962 
- 2012. 50 jaar wet op de stedenbouw. Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (VRP). 

30 Deze evolutie deed zich in heel Europa. Het historische gegroeide meer verspreide bebouwingpatroon in 
Vlaanderen maakt de realisatie van een performant openbaar vervoer   echter een grotere uitdaging.  

31 Fietsberaad Vlaanderen (2017) eindrapport Fietstelweek 2016. De FietsTelweek toont aan dat het fietsverkeer 
in Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De groei laat zich sterk zien in de kernen van steden en 
gemeenten en langs de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen.
32 zie de basisprincipes en de beleidslijnen in de thematische vertaling
33 zie strategie netwerk van levendige kernen

STRATEGIEËN | HOOGDYNAMISCHE CORRIDORS, HARDE RUGGENGRAAT VOOR RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

In de steden én in deze multimodaal ontsloten kernen kan dan de demografische 
en economische groei in onze provincie worden opgevangen. Zo ontstaan er woon- 
en werkomgevingen met een hoge leefkwaliteit en een duurzame bereikbaarheid. 
Bovendien voorkomen we groei op plekken die worden gekenmerkt door een 
zwakke multimodale bereikbaarheid en een beperkt voorzieningenaanbod, zoals 
in de huidige trend wel gebeurt. Dit betekent niet dat er in de hoogdynamische 
corridors geen open ruimte meer zal zijn,32 noch dat we de leefbaarheid van de 
kernen buiten de hoogdynamische corridors uit het oog verliezen.33
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ROBUUST 
OPENRUIMTENETWERK,
ZACHTE RUGGENGRAAT 

VOOR RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

Onze rivier- en beekvalleien, boscomplexen, landbouwgebieden en ecologische 
verbindingen vormen de zachte ruggengraat voor toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. De samenhang tussen deze verschillende gebieden – zowel 
lokaal als bovenlokaal- is cruciaal voor de werking en de versterking van het 
openruimtenetwerk. Een duurzaam beheer en maximale bescherming staan hierbij 
voorop. Om de continuïteit van het netwerk te garanderen, wordt de zachte 
ruggengraat zowel uitgebouwd in de open ruimte als in de bebouwde omgeving. 
Door de groene gebieden te verweven, te verbinden en te herstructureren, krijgt 
deze zachte ruggengraat een betere samenhang en meer ecologische kwaliteit.

Sterkere ecosystemen

De bescherming en versterking van ecosystemen, ecosysteemdiensten en 
biodiversiteit vormen een belangrijke uitdaging binnen deze zachte ruggengraat. 
‘Ruimte’ maken voor een robuust openruimtenetwerk gaat dus zowel over 
oppervlakte als over ruimtelijk-ecologische samenhang (kwaliteit). Er moet 
niet alleen gewerkt worden aan sterkere ecosysteemdiensten, maar het actief 
versterken van deze ecosysteemdiensten is ook nodig om een grotere vraag te 
kunnen dekken. Ecosysteemdiensten moeten overal een volwaardig onderdeel 
van de ruimtelijk afweging vormen en mogen niet monofunctioneel benaderd 
worden. Energiebesparing betekent minder energieproductie, minder uitstoot 
van broeikasgassen, en dus minder regulatie van het klimaat. Het benutten van 
dergelijke mechanismen vormt ook een belangrijke uitdaging voor het ruimtelijke 
beleid in de praktijk.

STRATEGIEËN | ROBUUST OPENRUIMTENETWERK, ZACHTE RUGGENGRAAT VOOR RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN



6564

Provincie Vlaams Brabant beleidsplan ruimte - tweede voorontwerp

PRODUCTIEF 
LANDSCHAP

Elke inwoner van Vlaams-Brabant rekent op de open ruimte voor de productie van 
ons voedsel, voor de instandhouding van de biodiversiteit, de buffering van water, 
voor ontspanning, voor educatie, zelfs voor werkgelegenheid, enzovoort. In die 
zin is de open ruimte een productief landschap met een grote maatschappelijke 
meerwaarde. Landbouw en natuur zijn niet langer gescheiden werelden.

Om een productief landschap operationeel te krijgen en te houden, is er nood aan 
slimme samenwerkingsverbanden of coalities die deze verschillende vormen van 
maatschappelijke meerwaarde concreet maken. Door de open ruimte te benaderen 
als productieve landschappen streeft de provincie naar een geheel van open ruimtes 
– groot en klein, stedelijk en landelijk – die zo beheerd worden dat ze ecologisch en 
economisch productief worden en maatschappelijke meerwaarde opleveren.

STRATEGIEËN | PRODUCTIEF LANDSCHAP
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NETWERK VAN 
LEVENDIGE KERNEN

We willen de leefbaarheid van alle kernen in Vlaams-Brabant garanderen, zowel in 
kernen in de sterke vervoercorridors als daarbuiten. Dit vraagt een gedifferentieerde 
aanpak en de uitbouw van een netwerk dat kernen van verschillende orde met 
elkaar verbindt.

Langs de vervoerscorridors

In die kernen die dankzij hun ligging meeliften op de dynamiek van de 
vervoercorridors tussen sterke stedelijke gebieden, kan een aanzienlijk deel van 
de bevolkingsgroei opgevangen worden (strategie 1). De ambitie om deze kernen 
leefbaar te houden, koppelen we aan hun groeidynamiek door er naast woningen 
ook voorzieningen te bundelen en te concentreren. Meer woningen zorgt voor de 
nodige kritische massa om een kwalitatief voorzieningenaanbod te ontwikkelen en 
op peil te houden. Een zelfversterkend systeem: meer woningen zorgt voor meer 
kwaliteitsvolle voorzieningen en omgekeerd.34 Dit vormt het fundament voor de 
leefbaarheid van multimodaal ontsloten kernen.

Uiteraard is leefbaarheid veel meer dan dat: we moeten ook waken over de 
omgevingskwaliteit van deze plekken. Te hoge dichtheden of een ondoordacht 
ontwerp kunnen bijvoorbeeld leiden tot te veel schaduw of een onaangenaam 
windtunneleffect. Of omgekeerd: als er gebouwd wordt in een te lage dichtheid, 
moet er meer open ruimte worden ingenomen en komt de veerkracht van de 
ruimte in het gedrang (gebrek aan waterbuffering, hittestress door verharding …). 
Daarnaast moeten de lokale of dagelijkse voorzieningen veilig, aangenaam en vlot 
te voet of met de fiets bereikbaar zijn voor een zo hoog mogelijk aantal inwoners. 
Ook de diversiteit van het woon- en voorzieningenaanbod is belangrijk. Daarvoor 
bouwen we in ons beleid voldoende garanties in.

Buiten de vervoerscorridors

In de kernen buiten de vervoercorridors is er geen vergelijkbare groeidynamiek, 
maar dat betekent niet dat ze geen levendige plekken kunnen zijn. In het beleid 
ontwikkelen we alternatieve manieren die de leefbaarheid van deze kernen 
garanderen en versterken zonder in te zetten op sterke groei. Denk bijvoorbeeld aan 
alternatieve vervoersysteem of aan geïntegreerde afhaalpunten van voorzieningen 
en diensten die elders gevestigd zijn. We beklemtonen de centrumrol die dorpen 
spelen voor hun omgeving. Door hun bereikbaarheid in de eerste plaats, maar 
ook met het oog op de bescherming van de open ruimte, het landschap en de 
identiteit. Dit is een unieke kwaliteit en een belangrijke alternatieve bouwsteen 
voor de leefbaarheid in deze kernen.

34 Zie strategie 4.1 Hoogdynamische corridors

Verbonden met elkaar

Woonkernen moeten met elkaar verbonden zijn. Het is onmogelijk om alle 
kernen uit te rusten met alle basisvoorzieningen, maar het is wel mogelijk om de 
dorpen met elkaar te verbinden. De nadruk ligt daarbij op het openbaar vervoer, 
fietsroutenetwerken (ondermeer voor de e-bike) en trage wegen. 

In de steden en de kernen langs de vervoerscorridors garandeert het hoogwaardig 
openbaar vervoer deze bereikbaarheid, maar ook daar zijn een uitgebreid 
fietsnetwerk, trage wegen, lokaal openbaar vervoer en duurzame automobiliteit 
onontbeerlijk. Dit multimodaal netwerkidee is cruciaal om de leefbaarheid in alle 
kernen te garanderen.

STRATEGIEËN | NETWERK VAN LEVENDIGE KERNEN
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INTERNATIONALE GROEIPOLEN 
EN OPTIMALISATIE 

ECONOMISCHE KNOOPPUNTEN
De Vlaams-Brabantse economie profileert zich in verschillende sectoren op een 
internationaal niveau. Om de internationale concurrentiepositie verder te versterken, 
kiezen we voor de verdere uitbouw van drie internationale groeipolen: de Vlaamse 
Rand rond Brussel, de luchthavenregio en de Leuvense stadsregio. Het zijn belangrijke 
internationale centra voor zaken, diensten, toerisme en kennisontwikkeling. Je vindt 
er bovendien internationale instellingen en organisaties. Deze groeipolen kennen 
een relatief hoge bevolkingsdichtheid, dat biedt kansen voor de uitwerking van 
kwalitatieve woon- en leefomgevingen met een hoog voorzieningenniveau, snelle 
en hoogwaardige wandel- en fietsverbindingen, en een performant openbaar 
vervoerssysteem.

Groeipool 1: Vlaamse Rand
De eerste groeipool bestaat uit die delen van de Vlaamse Rand rond Brussel, die 
een sterke wederkerige relatie hebben met het economisch weefsel van Brussel. Je 
vindt zowel in de gemeenten van de Vlaamse Rand als in de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sterk internationaal georiënteerde bedrijvigheid 
(waaronder vestigingszetels van multinationale ondernemingen). De aanwezigheid 
van een sterk uitgebouwd netwerk van maatschappelijke en logistieke functies 
heeft deze aantrekkingskracht in de hand gewerkt. Een goede samenwerking, 
uitwisseling en afstemming tussen Brussel en dit deel van de Vlaamse Rand is 
essentieel. 

Groeipool 2: luchthavenregio
De luchthaven is een economische motor voor de hele provincie en ver daarbuiten. 
Hier concentreert zich internationaal georiënteerde bedrijvigheid die gebonden is 
aan luchthavenactiviteiten (personenverkeer en cargo). Als provincie staan we voor 
een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, en willen deze ook groeikansen 
geven. Maar binnen ruimtelijk aanvaardbare grenzen. We zien daarom kansen in 
het gebied tussen de luchthaven en Brussel voor de verweving van stedelijke en 
internationale functies.
De focus ligt hierbij voornamelijk op een hoogwaardige, vaak tijdkritische, 
internationale logistiek, op stedelijke en internationale kantoren in de nabijheid 
van de luchthaven, op (innovatieve) maakindustrie en creatieve economische 
sectoren, maar ook op ondersteunende functies zoals MICE (Meetings, Incentives, 
Congresses, Events), horeca, verblijfs- en ontspanningsmogelijkheden. Het belang 
van de verschillende relaties tussen bedrijven kan niet onderschat worden.

Groeipool 3: Leuvense stadsregio
In de Leuvense stadsregio clustert bedrijvigheid zich rond de universiteit en de 
onderzoekscentra, gebonden aan kennisontwikkeling en –valorisatie. Dankzij deze 

STRATEGIEËN | INTERNATIONALE GROEIPOLEN EN OPTIMALISATIE ECONOMISCHE KNOOPPUNTEN

setting speelt Leuven internationaal een erg belangrijke rol op het vlak van de 
kenniseconomie. Deze troeven moeten we uitbouwen en valoriseren. Maar daarvoor 
is ruimte nodig in de stad, niet enkel voor economische activiteiten, maar ook voor 
woongelegenheid, diensten, recreatie en zo meer. Een internationale werkomgeving 
kan namelijk enkel optimaal functioneren als ook de ondersteunende functies 
aanwezig zijn, met een aangename woon- en leefomgeving voor de mensen die 
het systeem draaiende houden. Ook de ruimere regio moet complementaire kennis 
en ondersteunende functies aanbieden, afgestemd met de ontwikkelingen in het 
stedelijk gebied Leuven.

Samen in de markt zetten
Het provinciale beleid ondersteunt het behoud en de verdere ontwikkeling van deze 
drie internationale groeipolen door ze als samenhangend geheel te ontwikkelen en in 
de markt te zetten. De strategie is om de vestigingsfactoren van deze internationale 
groeipolen te versterken, en voor een vlotte bereikbaarheid te zorgen met het 
openbaar vervoer. Daarbij moeten we de beschikbare ruimte heel selectief inzetten 
om tot het vooropgestelde economisch profiel te komen. 

Bedrijventerreinen
De provincie wil samen met de economische actoren prioritair werk maken van het 
optimaliseren en opwaarderen van de bestaande en al bestemde bedrijventerreinen. 
Maar een belangrijk uitgangpunt blijft dat economische activiteiten die verweefbaar 
zijn binnen de woonomgeving in de eerste plaats daar een plek krijgen. Niet-
verweefbare economische activiteiten moeten een plek krijgen binnen de 
hoogdynamische corridors.
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RUIMTE VOOR 
ENERGIE

Als provincie willen we vanuit het ruimtelijke beleid een grote bijdrage leveren aan 
de energie-uitdaging. Dat doen we in de eerste plaats door de energiebehoefte 
te minimaliseren, en in de tweede plaats door de ruimte zo te organiseren dat 
de productie en consumptie van hernieuwbare energie haalbaar en betaalbaar 
wordt. Transport en huishoudens staan samen in voor ongeveer 1/3 van de totale 
energiebehoefte.35 Deze energiebehoefte kan gedrukt worden door het gebruik van 
zuinige huishoudtoestellen en motoren, het organiseren van isolatieprogramma’s, 
enzovoort.

Nabijheid bespaart energie

Een ruimtelijke strategie werkt echter op een fundamenteler niveau. Waarom is er 
bijvoorbeeld zoveel transport? Waarom is de nood aan verplaatsingen zo groot? 
Een deel van onze verplaatsingen is niet nodig wanneer verschillende activiteiten 
in elkaars nabijheid worden georganiseerd. Zodra wonen, werken en (basis-)
voorzieningen in elkaars nabijheid liggen, is een verplaatsing te voet of per fiets al 
snel een waardig alternatief voor privaat autogebruik. De impact van dit eenvoudige 
principe op het energievraagstuk is van strategisch belang.

Wanneer de vraag naar energie (consumptie) en het aanbod van energie (productie) 
beter op elkaar afgesteld zouden zijn, dan is de totale energiebehoefte kleiner. 
Batterijen en andere opslagtechnologieën zijn onontbeerlijk, maar ook hier is de 
manier waarop we onze ruimte organiseren fundamenteel. Het afstemmen van 
energieproductie en –consumptie vergt immers ruimtelijke nabijheid, en een mix 
van verschillende functies die op verschillende momenten energie produceren en 
consumeren. Die nabijheid geeft ook aanleiding voor een gezamenlijke aanpak 
in de vorm van warmtenetten, wijkrenovaties en gedeelde energiesystemen. Zo 
kunnen we dus vanuit het ruimtelijk beleid een strategische basis leggen voor de 
energietransitie. 

35 Samen 27,5% volgens cijfers uit het milieurapport (MIRA) 2014 voor Vlaanderen. http://www.milieurapport.be/
nl/feitencijfers/sectoren/energiesector/energiegebruik-in-vlaanderen/energiegebruik-per-sector/
De studie energielandschappen van de Vlaamse Bouwmeester spreekt van volgende sectorale uitsplitsing. industrie 
als dominante factor neemt 389 PJ (42,6%), huishoudens en gelijkgestelde sectoren (i.e. tertiaire sector, land- en 
tuinbouw en andere) nemen 334 PJ (36,4%) en mobiliteit neemt 191 PJ (21%) voor zijn rekening. http://www.
vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/20160304_Rapport_energielandschappen_web_low_Deel1_0.
pdf
36 https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/rapport-energielandschappen

Hernieuwbare energie

De energiebehoefte zullen we meer en meer met hernieuwbare bronnen moeten 
opvangen. De technische evolutie op dit terrein gaat bijzonder snel. Op dit moment 
weten we dat we in onze provincie vooral moeten inzetten op energieproductie uit 
wind, zon en aardwarmte, en daarnaast ook op biomassa.36 Bij concrete projecten 
dient minstens rekening gehouden te worden met de Ladder van Lansink. Om de 
resterende energievraag effectief uit hernieuwbare bronnen te kunnen winnen, 
is er een strategie nodig die daar de juiste ruimtelijke context voor schept. Hier 
is een synergie mogelijk met de gebiedsgerichte werking van de provincie, want 
hernieuwbare energieproductie is sterk afhankelijk van de lokale context.

STRATEGIEËN | RUIMTE VOOR ENERGIE
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Deze strategieën vormen de basis voor een nieuw en ambitieus ruimtelijk verhaal. 

Dit kan maar succesvol zijn indien het samengaat met parallelle strategieën in andere 
beleidsdomeinen en mits de nodige investeringen op verschillende beleidsniveaus 
(Europees, Vlaamse, provinciaal en lokaal). We beseffen allemaal dat investeren in 
een duurzame ontwikkeling ons op lange termijn veel geld zal uitsparen, maar op 
korte termijn zal het aanzienlijke inspanningen vragen. 
Zonder bijkomende investeringen in het openbaar vervoer bijvoorbeeld zal de 
mobiliteit en leefkwaliteit in onze provincie worden gehypothekeerd. De provincie 
pleit daarom voor voldoende middelen en prioriteit bij de uitbouw van een performant 
openbaar vervoersnetwerk in dit centraal deel van het land. Daarvoor moeten we 
ook kunnen verwachten dat middelen van private investeerders gekoppeld worden 
aan de overheidsmiddelen voor infrastructuur en voorzieningen.

Naast de nodige investeringen (in bijvoorbeeld wonen en mobiliteit)  kan ook het 
financieel en fiscaal beleid aangepast worden om deze visie te realiseren. Financiële 
stimuli kunnen ingezet worden om de betaalbaarheid van het wonen in steden en 
kernen te verbeteren. 

Tenslotte komt het er op aan om de juiste instrumenten in te zetten om deze visie 
uit te voeren. Dat doen we door bestaande realisatiegerichte instrumenten toe 
te passen, maar ook open te staan voor nieuwe instrumenten of verbetering van 
bestaande instrumenten indien de bestaande ontoereikend zijn;

De realisatie van deze visie vergt dus een geïntegreerde inzet van overheidsmiddelen, 
fiscale maatregelen en instrumenten.

EEN AMBITIEUS 
RUIMTELIJK VERHAAL
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