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BEGRIPPENKADER

BASISBEREIKBAARHEID 

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van 
een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Deze zal worden gerealiseerd door een 
samenspel en integratie van initiatieven uit verschillende beleidsdomeinen en verschillende actoren. 

BASISVOORZIENING 

Voorziening die nodig is om het dagelijkse leven te organiseren en deel te nemen in de maatschappij. 
Voorbeelden zijn: een kleuter- en basisschool, kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel en (publieke) 
ontmoetingsruimten binnen en buiten.

CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig 
mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn 
upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De 
gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of 
afbreekbaar. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren gaan. 
Afval wordt dan grondstof. De circulaire economie heeft daarbij maatwerk nodig: soms is recyclage de beste 
optie, soms herstel.

COLLECTIEF VERVOERSYSTEEM 

Het geheel van publiek toegankelijke vervoersvormen met een gemeenschappelijke vervoersorganisatie. Het 
collectief vervoer bestaat enerzijds uit de (bestaande en toekomstige) vaste infrastructuren van het railnetwerk: 
spoorwegen, metro- en tramsporen en vrije busbanen. Anderzijds bestaat het uit gemeenschappelijk vervoer 
zonder vaste infrastructuur zoals buslijnen, belbussen, taxi’s, deelauto’s en -fietsen, vervoer door vrijwilligers, 
enz.

FYSISCH SYSTEEM 

Het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties in de ruimte van klimaat, lucht, reliëf, bodem 
en water. Het fysisch systeem is richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling.

GOED GELEGEN PLEK VOOR ONTWIKKELING

Plek waarbij de vooropgestelde ontwikkeling de ruimtelijke organisatie versterkt. De ruimtelijke 
ontwikkelingsprincipes zijn hiervoor een belangrijke richtinggevende leidraad. Ze vereisen telkens een 
zorgvuldige toepassing op maat van het gebied of de plek. 

GROTE AANEENGESLOTEN OPEN RUIMTEN 

De grote aaneengesloten open ruimten omvatten de structuurbepalende rivier- en beeksystemen en ruimtelijk-
functioneel samenhangende natuur-, bos- en landbouwgebieden die van strategisch belang zijn voor de 
voedselproductie, zoetwatervoorziening en biodiversiteit. Ze worden prioritair gevrijwaard van bijkomende 
bebouwing die niet met die diensten gepaard gaat. 

GROENBLAUWE DOORADERING 

Fijnmazig netwerk van groene massa en water door open en bebouwde ruimte. Het bestaat onder meer uit 
open rivier- en beekvalleien, groene massa’s zoals parken en (speel)bossen, lijnelementen zoals bomenrijen, 
houtkanten of bermen, wateroppervlakten zoals vijvers, poelen en bekkens, en aan gebouwen gekoppeld groen 
zoals tuinen, groendaken of groengevels. Groenblauwe dooradering bevordert de ecologische samenhang van 
grote aaneengesloten gebieden met kleinere fragmenten in of nabij de stad, maakt ruimtes klimaatbestendig 
en draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn van de stadsbewoners door ze te verbinden en toegankelijk 
te maken.

JURIDISCH AANBOD

Gronden juridisch bestemd voor functies zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en infrastructuren die nog 
geen ruimtebeslag hebben.

KERN 

Stadswijk of dorp waaraan bewoners een identiteit kunnen ontlenen. Het is een ruimtelijk samenhangend 
geheel van woongelegenheden, werkplekken en basisvoorzieningen rond een centrum.

KNOOPPUNT (VAN COLLECTIEF VERVOER) 

Een cluster van stopplaatsen in het systeem van collectief vervoer. 

KNOOPPUNTWAARDE 

De mate waarin een plek is geïntegreerd in het systeem van collectief vervoer voor personen. Ze bepaalt, samen 
met het voorzieningenniveau, de ontwikkelingsmogelijkheden van een kern of plek zoals de streefwaarden 
voor ruimtelijk rendement, het type en de mix van activiteiten of de afstand van ontwikkelingen tot het 
vervoersknooppunt. De knooppuntwaarde wordt onder meer bepaald door de transportmodus (trein, metro, 
tram, bus, …), de frequentie van het vervoersaanbod, de vervoerscapaciteit, aansluitingsen (multimodale) 
overstapmogelijkheden en aansluiting op fiets- en wandelnetwerken. Hoe makkelijker en directer iemand zich 
vanuit een plek naar andere plekken kan verplaatsen, hoe hoger de knooppuntwaarde.

LANDSCHAP 

Deel van het grondgebied, zoals dat door de menselijke bevolking wordt waargenomen en waarvan het karakter 
bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de wisselwerking daartussen.

LEEFKWALITEIT 

De mate waarin huidige en toekomstige gebruikers een positieve beleving en perceptie hebben van hun 
leefomgeving. Het versterken van de leefkwaliteit gebeurt door bij ruimtelijk ontwikkelingsprojecten de tien 
kernkwaliteiten toe te passen bij de inrichting en beheer van de bebouwde omgeving. Die toepassing kan 
zowel betrekking hebben op objectief vaststelbare als subjectieve componenten die (potentiële) gebruikers naar 
voren brengen in een planningsproces. Het versterken van de leefkwaliteit betreft het persoonlijke onderdeel 
in het breder streven naar ruimtelijke kwaliteit dat naast de belevingswaarde ook kijkt naar de gebruikers- en 
toekomstwaarde. Kwaliteit heeft betrekking op de plek van ontwikkeling alsook op de plekken waarmee de 
plek in verbinding staat. Kwaliteitsverhoging op de plek van de ontwikkeling mag immers niet resulteren in een 
aantasting van de kwaliteit op een ruimer schaalniveau. 

LOKALE BESTUREN 

Besturen met formele bevoegdheden die de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen aanbelangen en opereren 
op een aan de Vlaamse overheid onderschikt niveau, hetzij gemeentelijk, intergemeentelijk en/ of provinciaal.

REGIONALE VOORZIENING 

Voorziening met een ruim verzorgingsgebied dat verschillende kernen in de regio bedient. Voorbeelden zijn: een 
middelbare school, een algemeen ziekenhuis, gerechtelijke diensten, een winkelcentrum, een cultureel centrum 
en kantoren. Een samenhangende regio beschikt over een compleet pakket van regionale voorzieningen. 

ROBUUSTE OPEN RUIMTE 

Robuuste open ruimte omvat het samenhangend geheel van structuurbepalende rivier- en beeksystemen, 
aaneengesloten landbouw-, natuur- en bosgebieden en de verbindingen hiertussen. Het omvat kerngebieden 
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gericht op voedselproductie of biodiversiteitsbehoud, het netwerk van rivieren beekvalleien als een fijnmazig 
netwerk van groenblauwe aders doorheen de open en bebouwde ruimte. Fijnmazige groenblauwe dooradering 
draagt bij tot het verbeteren van de verbinding tussen natuurgebieden en bevordert de ecologische samenhang 
van grote aaneengesloten gebieden met kleinere fragmenten in of nabij de stad. Nederzettingen (dorpen, 
gehuchten, …) en infrastructuren voor transport en energie maken onderdeel uit van de open ruimte. De 
rol van de openruimtestructuur en de onverharde ruimte zijn het vertrekpunt bij keuzes voor de ruimtelijke 
ontwikkeling. 

RUIMTEBESLAG 

Ruimte, ingenomen door onze nederzettingen, dus door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, 
transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres etc. Parken en tuinen maken hier ook deel van uit. 
Ecoducten over infrastructuren en sommige bermstroken en taluds langs (weg)infrastructuren behoren volgens 
de geldende technische definities (2016) ook tot het ruimtebeslag. Het ruimtelijk beleid zal in de operationele 
kaders steeds voorzien in een technische handleiding die duiding geeft bij (de internationale afspraken over) 
de technische invulling van dit begrip. Beleidskaders kunnen zich uitspreken over de beleidsmatige implicaties 
hiervan. 

RUIMTELIJK RENDEMENT 

Mate waarin een oppervlakte ruimtebeslag wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Ruimtelijk 
rendement ontstaat wanneer meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte georganiseerd worden zonder afbreuk 
te doen aan de leefkwaliteit.

HARDE RUGGENGRAAT 

Geheel van onderling sterk verbonden concentraties van menselijk kapitaal, economische concentraties, 
internationale instellingen en metropolitane voorzieningen dat via internationale knooppunten en continentale 
verbindingen Europees en mondiaal is ingebed. De ruggengraat is de ruimtelijke basis voor een competitieve 
kennis-georiënteerde economie.

HOV-STAMLIJN OF STAMLIJN VOOR HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

Een HOV-stamlijn is een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen steden, die ook de tussenliggende 
dorps kernen bedient. Verschillende componenten zoals gebruikscomfort, een gegarandeerde doorstroming, 
een klokvast dienstregeling, goed uitgeruste haltes en een sterke identiteit zijn cruciaal om te kunnen spreken 
van hoogwaardig openbaar vervoer. Om voldoende concurrentieel te zijn met de wagen, is het belangrijk 
om een hoog ambitieniveau voorop te stellen. Voorbeelden van hoogwaardige bediening zijn voorstedelijke 
S-treinen, tramlijnen en trambuslijnen. Deze HOV-stamlijnen maken deel uit van een gelaagd OV-netwerk, en 
komen veelal overeen met de kernnetlijnen volgens het decreet basisbe reikbaarheid en die vastgelegd worden 
in het regionaal mobiliteitsplan. 

MULTIMODALE CORRIDOR 

Reeks geschakelde knooppunten die multimodaal met elkaar zijn verbonden. De ontwikkeling van de 
vervoerscorridor richt zich op een versterking van de knooppunten en een gelijktijdige ontwikkeling van 
fiets- en collectieve vervoersverbindingen. Multimodaal transport wordt zo bevorderd en (auto)mobiliteit blijft 
beheersbaar.

VOORZIENINGENNIVEAU 

Hoeveelheid (aantal die voorkomt) en mix (verscheidenheid aan types) aan voorzieningen op wandel- en 
fietsafstand van een plek.

WOONDICHTHEID

Het aantal wooneenheden per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt per hectare. De dichtheden worden berekend 
aan de hand van het gedeelte van het betrokken perceel dat zich binnen woongebied bevindt.

COLOFON

Provincie Vlaams-Brabant - dienst ruimtelijke planning

Dit ruimtelijk beleidsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van 
ruimtelijke planners, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende 
ruimtelijke planners opgenomen in het register :

Jonah Scheppers   Stephan Reniers

in samenwerking met 

TV BUUR - SumResearch met medewerking van Atelier Romain
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