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Inleiding

Transitie naar een solidaire  
(be)leefomgeving – beleidskader 2035
Voor onze dagelijkse activiteiten gebruiken we heel wat ruimte. We staan niet 
altijd stil bij de gevolgen van die ruimte-inname voor onszelf en voor de kwaliteit 
van onze leefomgeving. Bovendien snijden we steeds veel nieuwe open ruimte 
aan. Het ecosysteem levert ons heel wat zichtbare en onzichtbare, diensten. Die 
ecosysteemdiensten hebben voldoende ruimte nodig en komen zo onder druk te 
staan. Onze bebouwde ruimte kunnen we zien als een laag ‘bovenop’ het fysisch-
natuurlijk systeem. Momenteel botsen we duidelijk op de grenzen van dit systeem, 
ook hier is voldoende ruimte nodig.

Door de tendensen in ons ruimtegebruik te doorbreken, creëren we kansen om 
klimaat-, welvaart- en welzijnsproblemen op te lossen. Daarom willen we ruimte 
slim inzetten om ook in 2050 een klimaatgezonde en solidaire (be)leefomgeving te 
hebben. 

We werken aan een duurzame maatschappelijke groei en bouwen aan een 
klimaatgezonde en solidaire (be)leefomgeving. We laten het ruimtebeslag niet 
verder toenemen ten koste van open ruimte. We kiezen ervoor om open ruimte niet 
zomaar verder aan te snijden en we focussen ons beleid op het versterken van de 
steden en kernen binnen de bebouwde ruimte met een goede bereikbaarheid en 
voorzieningen.

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte
solidaire (be)leefomgeving

lee�aarheid kernversterking

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte
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Door de maatschappelijke groei te bundelen en in te zetten op kwalitatieve 
kernversterking en verdichting willen we de ruimte slim en efficiënt inzetten.  
Zo bouwen we aan sterke (be)leefbare steden en kernen waar het voor iedereen goed 
leven is. Hier is ruimte voor ontmoeting, kwalitatieve voorzieningen en groen.

Een solidaire (be)leefomgeving betekent ook solidariteit op een bovenlokale schaal 
door ruimtelijke afstemming tussen kernen in een netwerk. Bij kernversterking is het 
belangrijk om wonen en bijhorende voorzieningen evenwichtig te verdelen over het 
netwerk van kernen. We streven naar een grote diversiteit aan kernen een netwerk, 
rekening houdend met de identiteit en authenticiteit van elke kern. 

Tegen 2035 is de transitie naar een solidaire (be)leefomgeving ten volle ingezet 
en gebruiken we open ruimte duurzaam en doordacht om onze strategische 
doelstellingen voor 2050 te realiseren. De strategische doelstellingen zijn: 
- klimaatgezond zijn,
- een duurzame maatschappelijke groei realiseren,
- circulair en geïntegreerd denken en handelen,
- het fysisch-natuurlijk systeem, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

versterken. 

Dit doen we door in te zetten op volgende doelstellingen voor de periode tot 2035
- focus binnen een netwerk van kernen,
- alles op de juiste plek, 
- (be)leefbare kernen.

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte
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Leeswijzer

Situering binnen het volledige beleidsplan
Dit beleidskader maakt samen met andere beleidskaders en de Strategische Visie 
deel uit van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 
2050’. Het is essentieel om alle delen in samenhang te bekijken en af te wegen. 
Enkel vanuit een integrale aanpak kunnen we de complexiteit van onze ruimte 
benaderen en kunnen we inzetten op het creëren van een kwalitatieve ruimte. 

De keuzes in het ene beleidskader vloeien voort en/of ondersteunen ook de ambities 
van een ander beleidskader. De beleidskaders samen vormen als het ware de 
puzzelstukken in een transitieverhaal.

De beleidskeuzes voor de drie transversale transitiepaden die verband houden 
met deze transities zijn doorheen het beleidskader verweven: transitie naar een 
slimme en duurzame mobiliteit, een duurzaam energiesysteem en een robuust en 
veerkrachtig watersysteem.

Elk beleidskader is op zijn beurt opgevat vanuit een geïntegreerde thematische kijk 
en niet vanuit een geïsoleerd sectoraal beeld.

Transitie naar  
een robuuste en
veerkrachtige
ruimte

Transitie naar  
een circulaire  
samenleving

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving

GEBRUIKEN

ORGANISEREN

VRIJWAREN

attitude
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Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit
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Opbouw beleidskader
In dit beleidskader concretiseren we de keuzes waarmee we de transitie naar een 
solidaire (be)leefomgeving willen doorvoeren tegen 2035.

Deel 1 – Transitie en doelstellingen – start met het toekomstbeeld 2050.

Vervolgens gaan we in op het transitiepad 2035: welke weg moeten we tegen 2035 
inslaan met ons ruimtegebruik om het toekomstperspectief 2050 en de kernwaarden 
uit de Strategische Visie te kunnen realiseren?

Ten slotte formuleren we concrete doelstellingen om deze transitie door te voeren, in 
lijn met de ruimtelijke principes uit de Strategische Visie.

Deel 2 – Ruimtelijke vertaling – bevat de ruimtelijke visie. 

Voor elke (sub)doelstelling brengen we de potenties in kaart: welke plekken in  
Oost-Vlaanderen kunnen in meer of mindere mate bijdragen aan de doelstelling op 
basis van hun ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten. 

De essentiële plekken komen ook op de ambitiekaart met de bovenlokale 
prioriteiten.

In de beleidslijnen krijgen de essentiële en kansrijke plekken die een bovenlokaal 
ontwikkelingsperspectief mee. De beleidslijnen vloeien voort uit de ruimtelijke 
afwegingen om tot de potenties en ambities te komen.

Deel 3 – Strategie en uitvoering – sluit aan bij de werkvelden uit de Strategische 
Visie. 

In het actieprogramma geeft de Provincie aan welke rol zij zal opnemen in diverse 
acties om de doelstellingen voor 2035 te realiseren.

In het laatste hoofdstuk samenwerking bekijken we met welke partners de Provincie 
de beleidsacties wil uitvoeren. De verwachtingen ten aanzien van de andere 
beleidsniveaus komen ook aan bod.

Bovenlokaal perspectief op drie schaalniveaus
Om de transitie naar een solidaire (be)leefomgeving waar te maken, formuleren 
we doelstellingen op drie schaalniveaus. Elk van die schaalniveaus behoort tot het 
bovenlokale perspectief van dit provinciaal beleidsplan.

Als Provincie benaderen we ruimtelijke uitdagingen steeds vanuit bovenlokaal 
perspectief, over gemeentegrenzen en beleidsdomeinen heen. Zo garanderen we 
regionale evenwichten en samenhang in de manier waarop we de ruimte organiseren.

Ruimtelijke uitdagingen zijn zeer divers en gelaagd. We kunnen ze vanuit 
verschillende invalshoeken benaderen. Het aspect bovenlokaal vullen we in dit 
provinciaal beleidsplan in op drie verschillende schaalniveaus:

1. Perspectief op basis van bovenlokale samenhang
2. Bovenlokaal perspectief voor een gebiedsgerichte benadering
3. Kwalitatieve doelstellingen voor elke plek vanuit bovenlokale 

prioriteiten

De invulling van de rollen van de Provincie als bovenlokaal bestuur, koppelen we 
vanzelfsprekend aan dit bovenlokale perspectief op drie schaalniveaus. 

Enerzijds de rol als beleidsmaker op het bovenlokale niveau: in dit beleidskader 
worden de doelstellingen op de drie schaalniveaus ruimtelijk vertaald naar een 
transparante visie als leidraad voor het provinciaal grondgebonden beleid en als 
bovenlokaal perspectief voor lokale besturen.

Anderzijds de uitvoerende rollen: om realisatiegericht aan de slag te gaan binnen 
deze visie, zal de Provincie, afhankelijk van het schaalniveau verschillende 
uitvoerende rollen innemen:

1. een voortrekkersrol in de initiatie en uitvoering voor bovenlokale 
opgaves, 

2. een regierol bij gebiedsgericht maatwerk,
3. een ondersteunende rol of een verordenende rol voor een 

generieke, lokale doorwerking van de kwalitatieve doelstellingen, 

De ondersteunende rol van de Provincie kan vorm krijgen in elk van de schaalniveaus.

bovenlokale 
samenhang

gebiedsgericht 
benaderen, 

plaatsafhankelijk

kwalitatieve 
benadering van 

elke plek

bovenlokale 
opgave

gebiedsgericht 
maatwerk

generieke 
benadering,  

lokale doorwerking
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Doelstellingen worden geformuleerd op 3 schaalniveaus

toekomstperspectief
verwachtingen

doelstelling 1
bovenlokaal perspectief op basis van

bovenlokale samenhang
bovenlokale opgave

sturen richting 
gewenst 
toekomstbeeld

Provincie als beleidsaftoetser evalueren beleidsplannen, uitvoeringsplannen, om
gevingsaanvragen

Provincie als adviseur advies verlenen = vrijblijvend, geen juridisch kader

doelstelling 2
bovenlokaal perspectief voor

een gebiedsgerichte benadering
gebiedsgericht maatwerk

doelstelling 3
kwalitatieve doelstellingen 

voor elke plek
vanuit bovenlokale prioriteiten

generieke benadering, 
lokale doorwerking

= opmaak van een transparante visie
- als leidraad voor provinciaal
- grondgebonden beleid als bovenlokaal perspectief  

voor lokale besturen

Bepalen van vertrekbasis voor de visie:
- huidige situatie
- verwachte trends 
- perspectief: positionering binnen toekomstscenario’s

Opmaken van:
- gewenst toekomstbeeld 2050
- welke zijn onze strategische doelstellingen

= Provincie als beleidsmaker

doelstelling 1
- de uitdaging situeert zich op bovenlokale schaal
- bovenlokaal afwegen en organiseren van de ruimte
- het betreft de ‘essentiële en strategische plekken’, welke 

zaken moeten we absoluut realiseren op bovenlokaal 
niveau om onze  doelstelling te behalen

- MUST-HAVES

= Provincie als beleidsmaker

doelstelling 2
- de uitdagingen om de doelstelling te realiseren zijn  

gebiedsspecifiek
- de uitgangspunten zijn echter wel bovenlokaal het betreft 

het faciliteren en organiseren van de transformatieopgaves

= Provincie als beleidsmaker

doelstelling 3
- lokale doorwerking van bovenlokale prioriteiten
- vertaalt zich in kwalitatieve beleidslijnen en een generiek  

afwegingskader

= Provincie als beleidsmaker

= realisatiegericht aan de slag
- tot uitvoering brengen van de beleidsvisie

Welke zaken nemen we over  van andere beleidsniveaus/  
beleidsorganen? Welke partnerschappen kunnen we smeden?
Welke aanbevelingen en verwachtingen formuleren we naar 
anderen?
- problemen agenderen, onze belangen verdedigen op het 

geschikte niveau
- beleidssuggesties naar andere overheden

= Provincie als pleitbezorger, belangenbehartiger

Het initiatief voor de realisatie van deze doelstelling ligt bij de 
provincie. Zij zal:
- pro- actief handelen
- zich engageren en het voortouw nemen om deze doelstelling te 

realiseren en te onderhandelen

= Provincie als voortrekker, initiator
= Provincie heeft een ondersteunende rol

Om deze doelstelling te realiseren zal de provincie gebiedsgerichte  
projecten opstarten en partnerschappen aangaan, op basis van:
- families van opgaves, gedeelde agenda’s en koppelkansen
- opportuniteiten

= Provincie als transitiemanager met een duidelijk regierol
= Provincie heeft een ondersteunende rol

Om deze doelstelling te realiseren zal de provincie inzetten op de 
lokale doorwerking van de bovenlokale prioriteiten. Dit kan door 
middel van:
- afwegingskaders
- handleidingen
- aanreiken van goede voorbeelden
- ...

= Provincie heeft een verordenende rol
= Provincie heeft een ondersteunende rol

Provincie als beleidsmaker Provincie als realisator

doelstellingen
opgesteld vanuit het bovenlokaal 

perspectief geformuleerd  
op 3 schaalniveaus
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Deze benadering vanuit 3 schaalniveaus wordt in elk beleidskader toegepast in de 
opbouw van de doelstellingen.

beleidskader Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving

transitiepad en doelstellingen

ruimtelijke vertaling strategie & uitvoering

1 toekomstbeeld 2050
2 transitiepad 2035
3 doelstellingen op drie schaalniveaus

4 opbouw ruimtelijke vertaling

Provincie als beleidsmaker – visie

5 focus in een netwerk van kernen (Ax)

6 alles op de juiste plek (Ay)

7 (be)leefbare kernen (Az)

Provincie als realisator – rol

8 actieprogramma 2035

9 samenwerking

bovenlokale opgave

gebiedsgericht 
maatwerk

generieke benadering  
lokale doorwerking

bovenlokale samenhang

gebiedsgericht benaderen, 
plaatsafhankelijk

kwalitatieve benadering  
van elke plek

Het onderscheid tussen de rol als beleidsmaker en de uitvoerende rollen 
van de Provincie, is ook terug te vinden in de globale opbouw  
van elk beleidskader in drie onderdelen: 
- transitiepad en doelstellingen
- ruimtelijke vertaling (visie – beleidsmaker)
- strategie en uitvoering (actie – uitvoerende rollen)
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Transitiepad  
en doelstellingen

1 Toekomstbeeld 2050
We zien Oost-Vlaanderen 2050 als volgt.
Een klimaatgezonde plek die duurzaam groeit en circulair is georganiseerd. Een 
bloeiend ecosysteem waarin open en bebouwde ruimte harmonieus met elkaar in 
evenwicht staan. Het klimaat stond onder druk, en we moesten dringend op een 
andere manier onze ruimte gebruiken. Om die stap richting duurzame verandering 
te kunnen zetten, maakte de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuw Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte op.

In 2050 is onze omgeving robuust en veerkrachtig genoeg om klimaatschokken op 
te vangen. Ons landschap en beschermt ons tegen langdurige neerslag, droogte en 
overstromingen. Het omringende landschap zorgt voor verkoeling in de steden en 
zorgt dat er altijd genoeg drinkwater voorradig is. En zolang er genoeg water en open 
ruimte is, kan onze landbouw draaien, en kan er voedsel worden geproduceerd. 
In een natuurlijke omgeving vol leven en biodiversiteit staat alles met elkaar in 
verbinding. En die verbinding is waar het allemaal om draait.

In 2050 leven we in een circulaire samenleving. Bijna alles wordt hergebruikt 
als grondstof of energiebron. We halen duurzame energie uit de zon, de wind en 
het water. Zo houden we onszelf warm en organiseren we duurzaam transport. 
We vinden het vanzelfsprekend dat wat je in de winkel koopt, voornamelijk uit 
hergebruikte grondstoffen is gemaakt. Het draait allemaal rond verzamelen, 
herwaarderen of recycleren, op strategische plekken in een bloeiend systeem van 
korte kringlopen. 

Ook onze ruimte werd hergebruikt, getransformeerd en als een eindige grondstof zo 
strategisch mogelijk ingezet. Zo wonen we in 2050 op de best bereikbare plaatsen, 
dichtbij alles wat we nodig hebben. 

In 2050 komt iedereen in onze gemengde, solidaire kernen samen om te wonen, 
werken, winkelen en ontspannen. Om deze kernen levendig te houden en de open 
ruimte niet verder in te palmen, hebben we goed nagedacht over de locatie van 
betaalbare woningen, winkels of diensten. En overal waar je kijkt zijn groen en water 
verweven met de wijken. Dat is niet alleen aangenaam om in te vertoeven, maar zorgt 
ook voor een betere luchtkwaliteit en dat de temperatuurstijging in onze woonkernen 
beperkt blijft. Er wordt naar hartenlust gefietst en gewandeld, maar er is net zozeer 
een efficiënt en duurzaam vervoers- en transportsysteem dat onze kernen met elkaar 
verbindt en voorzieningen binnen de kernen bereikbaar maakt.

Oost-Vlaanderen in 2050. Waar ruimte is voor water. Waar open ruimte en bebouwing 
in balans zijn en verbondenheid centraal staat. En waar alles door duurzame energie 
blijft draaien. 
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2 Transitiepad 2035
2.1 Tendensen, uitdagingen en kansen
Verschillende uitdagingen stellen ons voor belangrijke toekomstkeuzes: een 
toenemende suburbanisatie, verdere versnippering van open ruimte en groen, 
verlies van biodiversiteit, toename van overstromingen en hittestress.

We willen toekomstbestendige keuzes maken zodat ook de generaties die na ons 
komen de centrale waarden behouden. We bouwen daarom aan een klimaatgezonde 
toekomst, waarbij we de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten versterken, waarbij 
we circulair en geïntegreerd denken en handelen en een duurzame maatschappelijke 
groei realiseren.

Hieronder omschrijven we welke ruimtelijke uitdagingen gerelateerd zijn aan het 
beleidskader ‘transitie naar een solidaire (be)leefomgeving’, welke impact ze 
hebben op onze ruimte en hoe ze de vooropgestelde waarden uit de Strategische 
Visie in het gedrang kunnen brengen. 

De maatschappelijke groei en veranderingen zorgen voor een toename aan 
maatschappelijke activiteiten, wat zich vertaalt in een stijgend aantal ruimtevragen. 
Onze bebouwde ruimte is een neerslag van onze maatschappelijke activiteiten, 
maar ook van onze demografische, socio-economische en culturele kenmerken. 
De sociaaleconomische evolutie van de afgelopen decennia zorgde voor heel wat 
maatschappelijke veranderingen. Rationalisatie en schaalvergroting, net als de 
technologische en digitale evolutie droegen bij aan deze veranderingen. Onze 
gewijzigde levensstijl en cultuur (wooncultuur, winkelgedrag, verplaatsingskeuzes) 
resulteerden in een toenemende ruimtevraag. Enerzijds krijgt onze individuele 
woonruimte meer belang, anderzijds verruimden de focus en binding die we 
met onze omgeving hebben tot een bredere regio. De mix aan maatschappelijke 
activiteiten heeft zich als gevolg daarvan ook meer en meer verspreid buiten de 
kernen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat mensen minder gebonden zijn aan 
hun lokale omgeving waardoor sociale cohesie onder druk komt te staan.

2050

2015

2030

2019

2019 2030

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. + 5 p.

€€€

80002015

2030

2019

20302019
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Onze maatschappelijke activiteiten staan in sterke interactie met de ruimte en de 
omgeving rondom ons. We nemen ruimte in en verharden, bebouwen of richten ze 
in volgens de activiteit. We gaan daarbij vaak nog te ondoordacht en weinig efficiënt 
om met ruimte. Het ruimtegebruik per persoon is toegenomen en we wonen ook 
meer verspreid buiten kernen. Daardoor raakt ook de open ruimte versnipperd en 
wordt die in haar basisfunctie bedreigd. Nu zoeken we vaak voor elke functie een 
aparte plek, in vele gevallen buiten kernen. Wonen en werken, maar ook andere 
activiteiten en hun bebouwing geraken verspreid, waardoor basisvoorzieningen 
en openbaar vervoer moeilijker kunnen functioneren. Door die spreiding komt ook 
de sociale cohesie en het gevoel van identiteit onder druk te staan. Een mix van 
voorzieningen en activiteiten draagt bij tot een bruisende en ondernemende kern 
(kwaliteit en comfort). Nabijheid van een divers aanbod verhoogt ook de sociale 
cohesie en versterkt de identiteit.

De technologische evolutie laat toe om ons over lange afstand te verplaatsen maar 
ook afstanden tussen verschillende plekken in een kortere tijd te overbruggen. 
Dit resulteerde in een meer autogerichte planning, waardoor de publieke ruimte 
minder ingezet wordt als ontmoetingsruimte. Bovendien resulteerde dit ook in 
een activiteitenpatroon, gericht op de auto (kwaliteit en comfort, gezondheid en 
veiligheid, sociale inclusie). Voorzieningen (werken, winkelen, sport en recreatie) 
komen op autogerichte locaties, vaak buiten kernen, terecht. Hierdoor stijgt de 
maatschappelijke kost (infrastructuur, lagere energie-efficiëntie,…) en daarmee 
samengaand de ecologische kost (verharding, luchtvervuiling CO2-uitstoot,…). 
Bovendien heeft dit ook een negatieve impact op de leefkwaliteit (lawaai, veiligheid, 
herkenbaarheid,…). Door het voorzien in monofunctionele eilanden en verspreide 
bebouwing dalen opnieuw de kansen op ontmoeting en wordt het autogericht 
activiteitenpatroon verder versterkt. (gezondheid en veiligheid, kwaliteit en comfort). 
(rechtvaardigheid) Verspreide bebouwing vereist per definitie heel wat meer 
infrastructuur per gebouw dan in een stadskern, de kost ligt bijgevolg ook hoger. 
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De verspreiding van onze maatschappelijke activiteiten heeft door de inname 
van open ruimte een negatieve impact op het klimaat, het functioneren van het 
fysisch natuurlijk systeem en de biodiversiteit. Dit brengt onze welvaart in het 
gedrang. Als we de ruimte op dezelfde manier blijven gebruiken zoals nu zal er één 
groot versnipperd en gefragmenteerd netwerk van bebouwing ontstaan. In onze 
bebouwde omgeving wordt heel wat ruimte verhard. Toenemende bebouwing en 
verharding creëert echter een onevenwicht in de waterbalans. Door de verharding 
dicht de bodem af en kan het water op heel wat plaatsen niet meer infiltreren in 
de bodem. Het water stroomt dan oppervlakkig af met wateroverlast als gevolg 
(gezondheid en veiligheid). Dat water komt uiteindelijk ook niet in de bodem terecht 
waardoor er verdroging van de bodem ontstaat. Dat heeft een negatieve invloed 
op de bodembiodiversiteit en verlies aan ecosysteemdiensten zoals de opslag van 
koolstof in de bodem (autonomie en robuustheid/klimaatgezond). In verspreide 
bebouwing is er ongeveer 4,5 keer meer verharding per gebouw dan in de stadskern. 
Dit verlies van open ruimte zorgt ook voor een verlies aan ecosysteemdiensten dat 
4,5 keer groter is.

Door te weinig groenelementen in onze woonomgeving en heel veel bebouwing gaan 
de ecosysteemdiensten verloren. Het klimaat verandert waardoor we steeds meer 
te maken krijgen met overvloedige neerslag op korte tijd. In een omgeving met veel 
verharding leidt dit tot wateroverlast. Daarnaast neemt ook het aantal tropische 
dagen toe, wat kan leiden tot hittestress.

De socio-economische en culturele veranderingen hebben, ook dankzij de 
technologische evolutie, onze woonwens en verplaatsingskeuzes en ruimtegebruik 
beïnvloed. De auto beschikt over steeds meer mogelijkheden om de verplaatsing 
aangenaam te maken. De toenemende digitalisering laat nog meer toe om tijd- 
maar ook plaatsonafhankelijk gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. 
Door digitalisering verdwijnen bepaalde voorzieningen ook uit de kernen (bv. 
bankkantoren). 

De e-commerce groeit. ‘Er zijn meer onlineaankopen per inwoner in de landelijke 
delen dan in de stedelijke. De effecten van de leveringen zijn overal zichtbaar. 
De gemiste leveringen creëren extra trajecten en dus extra verkeer. In België 
gebeuren naar schatting 150 000 leveringen per dag door alle leveranciers 
samen. Transport voor e-commerce draagt bij tot files, verkeersongevallen, 
luchtvervuiling, geluidsoverlast en klimaatverandering.’ (bron: ruimterapport 2018, 
pag. 248) Verschillende voorzieningen zijn ook onderhevig aan rationalisering en 
schaalvergroting wat leidt tot minder eenheden met een grotere capaciteit. Vaak gaat 
deze schaalvergroting gepaard met een verhuis naar een plek aan de rand of buiten 
de kern. 
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De verspreide bewoning zorgt ervoor dat basisvoorzieningen moeilijker functioneren. 
Heel wat kleine kernen in Oost-Vlaanderen zijn door de schaalvergroting en de 
spreiding van activiteiten voorzieningenarm geworden. Vooral voor de oudere of 
minder mobiele bevolking kan dit leiden tot voorzieningenarmoede.

De ruimtelijke impact van de maatschappelijke groei en verandering gaat samen met 
een demografische evolutie. De demografische verandering bestaat uit een evolutie 
waarbij een beperkte groei gecombineerd is met interne veranderingen.  
In Oost-Vlaanderen wordt de komende jaren een groei van de bevolking en het 
aantal huishoudens verwacht, waarbij het aantal huishoudens sneller toeneemt 
dan het aantal inwoners. Met de gezinsverdunning treedt ook een sterkte vergrijzing 
op. Het woonpatrimonium is niet aangepast aan deze veranderende demografisch 
samenstelling. De bevolking wordt ook diverser, we krijgen een toenemende 
groep sociaal kwetsbaren. Die mix vormt vanuit de specifieke woonbehoeften 
en woonwensen van de socio-demografische doelgroepen is een uitdaging voor 
het woningbestand van de toekomst. Er zullen meer aangepaste woningen en 
voorzieningen nodig zijn.

De woongebieden die ontstaan zijn in de suburbanisatie-golf, maar ook zeer 
landelijke kernen kunnen in toenemende mate te maken krijgen met vergrijzing 
van de bevolking. Dit vormt een specifieke uitdaging. Door de vergrijzing is er een 
onderbezetting van bestaande gezinswoningen en hebben we geen aangepaste 
woningen voor het toenemende aantal kleinere en oudere gezinnen. De woonfunctie 
is op deze plekken dominant en de auto-afhankelijkheid voor voorzieningen is groot. 
Ook het verlenen van een kwalitatieve ambulante zorg door de grote afstanden in 
combinatie met een knelpuntberoep vormt een uitdaging voor de toekomst.
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waarden 2050

gezondheid 
en veiligheid

•

kwaliteit 
en comfort

•

klimaatgezond

•

identiteit en 
authenticiteit

•

autonomie en 
robuustheid

•

welvaart

•

rechtvaardigheid

•

 sociale cohesie en 
inclusie

lees meer over
de waarden in de 
Strategische Visie

klimaatverandering
- CO2-uistoot
- hittestress
- droogte
- wateroverlast
- erosie
- verzilting (zeespiegelstijging)
- onvoldoende luchtkwaliteit

verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
- verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
- versnippering van open ruimte/bos- en groengebieden

eindige grondstoffen, energie en ruimte
- ruimte is eindig
- eindigheid fossiele brandstoffen
- grondstoffen raken uitgeput en zijn eindig
- drinkwaterverbruik daalt maar onvoldoende
- productie van afval, bouwsector voor 1/3 verantwoordelijk
- stijgende productie van beton voor woningbouw
- ruimtelijke impact van nieuwe energielandschappen  

(uit Strategische Visie)
- landbouw wordt ingenomen voor hobby en verpaarding

maatschappelijke groei en verandering
- toenemende bebouwing en veharding zorgt voor afname 

ecosysteemdiensten
- monofunctionele benadering van de ruimte
- verspreiding van bebouwing en functies zorgt  

voor afname van open ruimte
- afname van het aantal landbouwbedrijven, toename 

vrijgekomen
- toenemende mobiliteit en infrastructuren
- steeds meer vrachtverkeer op de baan
- snelheid van wegverkeer daalt door congestie
- ongepast patrimonium
- toename van kleine huishoudens
- groei van de bevolking
- vergrijzing
- woonkeuze en verplaatsingskeuze
- leefkwaliteit en identiteit
- ongelijkheid
- ongelijke toegang tot kwalitatieve en betaalbare woningen
- schaalvergroting - globalisering en toegenomen afstanden  

door technologische evolutie

klimaatgezond zijn
- klimaatneutraal
- klimaatbestendig

biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten
versterken

circulair en geïntegreerd 
denken en handelen

duurzame 
maatschappelijke groei 
realiseren
- woonopgave - solidaire 

(be)leefomgeving
- socio-economisch

bovenlokale 
samenhang

gebiedsgericht 
maatwerk

kwaliteit

robuuste 
openruimtegehelen

sterk groenblauw  
netwerk

robuustheid en veerkracht  
is overal

bovenlokale 
samenhang

gebiedsgericht 
maatwerk

kwaliteit

organiseren van ruimtegebruik 
op strategisch gelegen plekken

transformatie in functie  
van strategische plekken

circulariteit is overal

bovenlokale 
samenhang

gebiedsgericht 
maatwerk

kwaliteit

focus in een netwerk  
van kernen

alles op  
een juiste plek

(be)leefbare kernen

strategische 
doelstellingen 2050

toekomst- 
beeld 2050 transitiepaden doelstellingen 2035uitdagingen

Transitie naar  
een robuuste en
veerkrachtige
ruimte

Transitie naar  
een circulaire  
samenleving

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving

ruimte
geven
vrijwaren

ruimte
organiseren

ruimte
nemen
gebruiken

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte

transformatie opgave

Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit
Transitie naar een duurzaam energiesysteem
Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem
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2.2 Strategische doelstellingen en 
ontwikkelingsperspectief 2050  
(uit de Strategische Visie)

Op basis van tendensen en uitdagingen, stelden we in de Strategische Visie 
strategische doelstellingen voorop om de waarden in de toekomst te garanderen. 

Hier zetten we het transitiepad naar 2050 uit, rekening houdend met de grote 
globale uitdagingen:
- klimaatverandering,
- maatschappelijke groei en verandering,
- eindige grondstoffen, energie en ruimte,
- het verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Deze uitdagingen zetten ons maatschappelijk systeem onder druk en bepalen mee 
het speelveld waarbinnen we werken. We willen vanuit de kansen die er liggen, 
werken aan ons toekomstbeeld voor de ruimte in Oost-Vlaanderen. 

Uitdagingen
 klimaatverandering
 maatschappelijke verandering
 eindige grondstoffen, energie en ruimte
 verlies van biodiversiteit en ecosystemen

4 strategische doelstellingen
 klimaatgezond zijn
 duurzame maatschappelijke groei realiseren
 circulair en geïntegreerd denken en handelen
 biodiversiteit en ecosysteemdiensten versterken

8 waarden
gerealiseerd
en gewaarborgd

Hoe toekomstbeeld realiseren?

acties
nieuwe acties

2030
evaluatie

2040
evaluatie

doelstellingen 2035-2050

doelstellingen 2035

zetten 
het systeem

onder druk

kansen 
benutten om het 
huidig systeem 

toekomstbestendig 
uit te bouwen

vandaag
2022

gewenste 
toekomst

2050
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In het ruimtelijk beleid moeten we het samenspel tussen deze uitdagingen 
aangrijpen. Op basis van deze uitdagingen en de waarden die we willen behouden 
naar 2050, formuleerden we strategische doelstellingen als leidraad voor 
toekomstige ontwikkelingen:
- klimaatgezond zijn,
- een duurzame maatschappelijke groei realiseren, 
- circulair en geïntegreerd denken en handelen, 
- het fysisch-natuurlijk systeem, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

versterken.

Om deze doelstellingen te realiseren is een ommekeer in ons ruimtegebruik nodig. 
Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief van de Strategische Visie richting 2050 draait 
om het herstellen van de ruimtelijke draagkracht en het evenwicht tussen open 
ruimte en bebouwde ruimte.

We moeten inzetten op herstel van het evenwicht tussen open en bebouwde ruimte 
door een slimmer en duurzaam ruimtegebruik. We kiezen ervoor om open ruimte niet 
zomaar verder aan te snijden. 

 We leggen de focus op het versterken van steden en kernen binnen de 
bebouwde ruimte met een goede bereikbaarheid en voorzieningen - waar het 
goed en duurzaam (be)leven is.

 We werken aan een gezonde leefomgeving, die voldoende ruimte biedt aan 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. We werken actief aan het vrijwaren 
van open ruimte.

 Om dit te realiseren, organiseren we het ruimtegebruik volgens de meest 
strategische plekken. Dit vraagt een gebiedsgerichte transformatie of 
hergebruik van ruimte, die net als grondstoffen eindig is.

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte

transformatie opgave

Transitie naar  
een robuuste en
veerkrachtige
ruimte

20
35 voorontwerp

Transitie naar  
een circulaire  
samenleving

20
35 voorontwerp

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving

20
35 voorontwerp

ruimte
geven

vrijwaren

De grote uitdagingen verplichten ons de ruimte anders te benaderen
ruimte

organiseren
ruimte
nemen

gebruiken
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2.3 Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving
Tegen 2035 is de transitie naar een solidaire (be)leefomgeving ingezet en  
biedt het netwerk van kernen een stevige basis voor een solidaire en aangename  
(be)leefomgeving.

We kiezen voor een transitie naar een solidaire (be)leefomgeving om de strategische 
doelstellingen te realiseren, in het bijzonder de doelstellingen duurzame 
maatschappelijke groei, maar ook de doelstellingen klimaatgezond zijn, circulair 
en geïntegreerd denken en handelen en biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
versterken. We bepalen in dit beleidskader hoe we onze (be)leefomgeving 
toekomstbestendig willen gebruiken. 

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte
solidaire (be)leefomgeving

lee�aarheid kernversterking

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte

mondiaal ecosysteem

klim
aat

bi
od

ive
rs

ite
it

activiteiten
ruimtebeslag

de totale ruimte
overbelasting van
ons ecosysteem

toename van
het ruimtebeslag

zo
ek

en
 n

aa
r b

al
an

s

toename van
het ruimtebeslag

toename van
het ruimtebeslag

overbelasting van
ons ecosysteem

overbelasting van
ons ecosysteem

overbelasting van
ons ecosysteem

overbelasting van
ons ecosysteem

zoeken naar balans

mensen
leefstijlgemeenschaplokale economie

Bron: The Health map: Barton and Grant (2006) + eigen bewerking
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Een solidaire (be)leefomgeving kunnen we op meerdere niveaus bekijken. In de 
leefomgeving zelf willen we solidariteit realiseren, maar ook tussen de kernen en 
tussen generaties is solidariteit nodig om te beantwoorden aan een duurzame groei.

Voor onze leefomgeving en voor onszelf is een solidaire (be)leefomgeving een 
emanciperende leefomgeving, een omgeving waar iedereen kan deelnemen aan 
alle facetten van het maatschappelijk leven (wonen, werken, onderwijs, recreatie). 
Dit betekent dat iedereen kan beschikken over een kwalitatieve woning, in een 
kwalitatieve woonomgeving en dat ook maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, 
winkels en werkplek) nabij en bereikbaar zijn. Dit wil ook zeggen dat we onze open 
ruimte vrijwaren, zodat alle ecosysteemdiensten een plek krijgen in onze solidaire 
(be)leefomgeving.

Vanuit ruimtelijk beleid kunnen we inspelen op een goede locatie voor de 
maatschappelijke activiteiten. Door zo maatschappelijke activiteiten te bundelen 
op plekken die goed bereikbaar zijn, zorgen we ervoor dat iedereen eraan kan 
deelnemen. We zetten ruimte slim en efficiënt in door in kernen een gemengde 
leefomgeving te creëren. We werken aan goede bereikbaarheid en nabijheid, door 
steden en kernen met een goede duurzame bereikbaarheid en voorzieningen 
te versterken. Door een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte en de 
nodige voorzieningen in een kern en op maat van een kern creëren we kansen 
voor ontmoeting. Via een doelgroepenbeleid op vlak van wonen kan een mix van 
woningtypologieën en woonomgevingen een antwoord bieden op de diversiteit van 
woonwensen. We werken daarbij vanuit een brede invulling, en beperken dit niet 
alleen tot het ruimtelijk verhaal van bundelen van activiteiten in kernen. We willen 
kernen versterken tot (be)leefbare kernen waar het goed is om wonen, waar mensen 
‘thuis’ zijn en waar sociale cohesie is, waar voorzieningen vlot bereikbaar en nabij 
zijn en samen met het openbaar domein ruimte bieden voor ontmoeting.
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Op het niveau van het netwerk van kernen, bovenlokaal bekeken, kenmerkt een 
solidaire (be)leefomgeving zich door een goede ruimtelijke afstemming tussen 
kernen in een netwerk. Kernen staan in wisselwerking en in verband met elkaar.  
Als we de ruimte slim en efficiënt willen inzetten en een duurzame maatschappelijke 
groei willen realiseren is het belangrijk om wonen en bijhorende voorzieningen 
evenwichtig te verdelen over het netwerk van kernen. Niet elke kern kan alle 
voorzieningen opnemen. Bepaalde voorzieningen hebben een grotere reikwijdte, 
omdat zij een grotere kritische massa nodig hebben om efficiënt en rendabel te 
functioneren. Deze voorzieningen willen we situeren op plekken die goed bereikbaar 
zijn en waar veel activiteiten en mensen samenkomen. Op deze manier situeren 
we activiteiten op plekken met de nodige draagkracht, bovendien draagt dit bij in 
de diversiteit tussen kernen onderling. Elke kern is anders, ze variëren in omvang 
en hebben een specifieke positie in het netwerk van kernen (variatie) en ze 
beschikken bovendien over specifieke troeven, bijvoorbeeld door hun ligging ten 
opzichte van de open ruimte of stationsomgevingen. Ontwikkelingsperspectieven 
ondersteunen de identiteit en authenticiteit van kernen. De variatie in het netwerk 
van kernen en de specifieke troeven van elke individuele kern, zorgen ervoor dat 
elke kern een eigen focus kent, die het ontwikkelingsperspectief zal bepalen. 
Ontwikkelingsperspectieven zijn opgevat als een kwalitatieve kernversterking, 
binnen het bestaande ruimtebeslag. Ongeacht of dit perspectief een bijkomende 
programmatie omvat, streven we naar een kwalitatieve solidaire (be)leefomgeving in 
alle kernen. 

Tot slot bekijken we solidariteit ook in een ruimer tijdsperspectief. We creëren 
een (be)leefomgeving in solidariteit met de volgende generaties. We bundelen 
maatschappelijke activiteiten in de bebouwde omgeving, door in te zetten op 
kwalitatieve kernversterking. Hierdoor ontstaat er een gemengde (be)leefomgeving, 
waar de nodige voorzieningen nabij zijn en verplaatsingen bijgevolg duurzamer 
gebeuren. Zo beperken we samen de uitstoot van CO2 en zetten we in op 
hernieuwbare energie. We creëren levendige kernen, met een toekomstgerichte en 
klimaatbestendige inrichting, waar mensen vandaag en morgen duurzaam samen 
wonen, werken, recreëren,... Door te kiezen voor kwalitatieve kernversterking 
vrijwaren we de open ruimte voor andere ecosysteemdiensten. 

We bereiken een solidaire (be)leefomgeving als: 
- iedereen toegang heeft tot een kwalitatieve en betaalbare woning op maat en 

op de juiste plek, in een omgeving waar alle dagelijkse activiteiten nabij en 
bereikbaar zijn (onderwijs, werk, ontspanning,…) 

- ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in de kernen wordt gerealiseerd, 
efficiënt en op maat van de kern. Er is geen overaanbod in het netwerk van 
kernen, concurrentie of afwenteling tussen kernen.

- we onze maatschappelijke activiteiten bundelen in kernen en deze kwalitatief 
versterken en verdichten, door de ruimte intensief en meervoudig te gebruiken, 
waarbij we ook voldoende ruimte behouden voor ecosysteemdiensten en open 
ruimte. 

- we onze ruimte in de kernen inrichten zodat stromen optimaal functioneren 
(duurzame vervoerssystemen, collectieve energiesystemen, ruimte voor water en 
een goede waterbalans, ontharden en aandacht voor infiltratie).
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3 Doelstellingen op drie schaalniveaus
Door ruimte slim in te zetten en daarbij de ruimtelijk ruimtelijke principes te 
hanteren willen we de centrale waarden in 2050 garanderen. Binnen dit beleidskader 
transitie naar een solidaire (be)leefomgeving stellen we volgende doelstellingen op 
de verschillende schaalniveaus voorop:

Focus in een netwerk van kernen
Kernen vormen knooppunten in onze bebouwde omgeving. Zij staan in 
wisselwerking tot elkaar, hebben elk een eigen rol en een specifieke identiteit. 
Bundelen van activiteiten houdt in dat we keuzes maken en kernen een duidelijke 
focus toekennen, die aansluit bij de variatie binnen het netwerk en de aanwezige 
troeven. 

Alles op de juiste plek
Maatschappelijke activiteiten kunnen we niet eender waar situeren. In relatie tot de 
focus creëren we een kwalitatieve kernversterking en verdichting, die inspeelt op 
lokale noden en dynamieken.

(Be)leefbare kernen
We zetten in op een kwalitatieve, inclusieve, gemengde en klimaatgezonde 
leefomgeving, waar iedereen deel van uitmaakt.

bovenlokale samenhang Focus in een netwerk van kernen

gebiedsgericht benaderen, plaatsafhankelijk Alles op de juiste plek

kwalitatieve benadering van elke plek (Be)leefbare kernen

- Uitgangspunten
- Beleidscontext
- Relatie met de andere beleidsniveaus

Focus in een netwerk van kernen

(Be)leefbare kernen

Alles op de juiste plek

bovenlokale 
samenhang

gebiedsgericht benaderen, 
plaatsafhankelijk

kwalitatieve benadering  
van elke plek

referentiekader

Provincie als 
beleidsmaker

bovenlokale
opgave

gebiedsgericht
maatwerk

generieke benadering,
lokale doorwerking

verwachtingen

Provincie als 
realisator

Variatie in het netwerk van kernen
Troeven van kernen

Elke kern zijn focus in het netwerk

= uitvoerende rollen

Alles op de juiste plek binnen de woonregio’s
Alles op de juiste plek in en rond elke kern

Betaalbaar wonen en doelgroepenbeleid 
Ontmoetingsruimte

(solidair)
Kwaliteitsvol wonen 

Werken waar we wonen – wonen waar we werken
(levendig)

Integratie waardevol (landschappelijk) erfgoed
Publieke ruimte en beeldkwaliteit

(beleving)
Klimaatadaptieve omgeving
Klimaatneutrale omgeving

(klimaatgezond)
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Hoe de doelstellingen bijdragen aan de transitie/grote uitdagingen 
volgens de ruimtelijke principes
De ruimtelijke principes vormen samen met de 4 strategische doelstellingen 
de leidraad voor de operationele doelstellingen 2035. Binnen het beleidskader 
‘transitie naar een solidaire (be)leefomgeving’ werden de 3 doelstellingen zeer 
bewust gekozen, omdat ze enerzijds inspelen op de grote uitdagingen waar we 
nu mee worden geconfronteerd en anderzijds bijdragen tot het realiseren van de 
strategische doelstellingen. We zetten ruimte slim in om de vooropgestelde waarden 
veilig te stellen.

In het uitwerken van de doelstellingen vormen de ruimtelijke principes de leidraad 
voor slim ruimtegebruik en de toetssteen waaraan ruimtelijk beleid en projecten 
onderworpen worden, om de kernwaarden te kunnen realiseren. Daarbij zijn 
alle principes even belangrijk, hoewel dit door de aard van het thema binnen dit 
beleidskader anders zou kunnen lijken. 

Toegepast op de solidaire (be)leefomgeving streven we ernaar om voorzieningen 
bereikbaar en nabij te hebben, waarbij we een meervoudig en intensief 
ruimtegebruik voorop stellen. Met beide ruimtelijke principes werken we aan een 
kwalitatieve kernversterking en verdichting, binnen het bestaande bebouwde 
weefsel. Daarbij besteden we aandacht aan klimaatgezondheid, het versterken 
van het ecosysteem en maatschappelijke betaalbaarheid. Kortom we situeren 
maatschappelijke activiteiten gericht op duurzame groei, binnen het perspectief van 
klimaatgezond, circulair en geïntegreerd denken en handelen en het versterken van 
biodiversiteit en ecosystemen.

In de tabel op de volgende pagina wordt aangetoond hoe de doelstellingen voor 
2035 ingrijpen op de huidige uitdagingen en hoe ze bijdragen aan de realisatie van 
de strategische doelen in 2050. 
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klimaatverandering klimaatgezond zijn

maatschappelijke 
wijzigingen

duurzame 
maatschappelijke groei 
realiseren

eindige 
grondstoffen, 
energie en ruimte

circulair en geïntegreerd 
denken en handelen

verlies aan 
biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten

het fysisch-natuurlijk 
systeem, de biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten 
versterken

variatie en focus  
in een netwerk  
van kernen

doelstellingen 2035

alles op  
de juiste  
plek

(be)leefbare 
kernen

De uitdagingen worden doorvertaald naar doelstellingen. 
Ze geven een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze 
ruimte ‘slim’ inzetten om de vooropgestelde waarden veilig 
te stellen?’

De uitdagingen verwoorden 
welke feiten en trends onze 
vooropgestelde waarden 
bedreigen.

uitdagingen 
2050

strategische 
doelstellingen

2050
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3.1 Doelstelling 1: Focus in een netwerk van kernen
In Oost-Vlaanderen verwachten we de komende jaren een groei van zowel 
de bevolking als van het aantal huishoudens. Er zullen dus meer woningen 
en voorzieningen nodig zijn. Om tegemoet te komen aan veranderende 
maatschappelijke vragen, maar ook in functie van een klimaatgezonde leefomgeving 
en een duurzame groei, zijn er slimme en efficiënte oplossingen nodig. 

We kiezen ervoor om het ruimtebeslag niet te laten toenemen. We hebben open 
ruimte en een gezond ecosysteem nodig om voedsel te produceren, om water te 
bufferen, om te ontspannen en te sporten,… Om alle functies van de open ruimte 
te bewaren in de mate waarin we ze als mens nodig hebben, voor onszelf maar 
ook voor de generaties na ons, willen we duurzaam omgaan met ruimte en onze 
bebouwde omgeving anders inrichten. 

De kernen zijn strategische plekken in Oost-Vlaanderen met een zekere omvang, 
een hoge dichtheid aan gebouwen en huishoudens. Ze vormen zowel knooppunten 
in het netwerk van materialen-, water-, energie-, voedsel- en mobiliteitsstromen als 
kritische massa door de concentratie van grote groepen consumenten, producenten 
en verwerkers van deze stromen. Kernen zijn zowel afzetmarkten voor voedsel, als 
grondstoffenbanken voor bouwmaterialen en verzamelpunten voor regenwater, 
productiepunten voor zonne-energie, verbruikers van energie enz. 
Door functies/voorzieningen te bundelen en te verweven in kernen die goed 
bereikbaar zijn (multimodaal ontsloten locaties) en een goed voorzieningenniveau 
hebben, kunnen we kernen kwalitatief versterken en verdichten. Zo kunnen we 
inzetten op een efficiënter en zuiniger ruimtegebruik. Op die manier creëren we 
ruimtelijke kwaliteit en geven we een aanzet om een efficiënte en gezonde mix 
van voorzieningen in de leefomgeving te garanderen, om bereikbaarheid van 
voorzieningen te garanderen en sociale inclusie te realiseren. Het versterken van 
kernen biedt een basis om een solidaire (be)leefomgeving uit te bouwen.

Kernen functioneren in een netwerk en hebben ook een wisselwerking met elkaar. 
Bij kwalitatieve kernversterking en verdichting is het belangrijk om wonen en 
bijhorende voorzieningen doordacht te verdelen over het netwerk van kernen. Hierbij 
spelen bereikbaarheid en nabijheid (mobiliteit, voorzieningen,…) een belangrijke 
rol. Op die manier kunnen kernen elkaar versterken en kunnen we solidariteit in 
het netwerk behouden. In een netwerk van kernen zien we een gedifferentieerd 
en gelaagd aanbod van voorzieningen, waarbij kernen een specifieke rol kunnen 
opnemen in het netwerk. We zetten de beschikbare ruimte slim en efficiënt in binnen 
het netwerk van kernen en realiseren op deze wijze een duurzame groei voor het 
gehele netwerk. 

Elke kern neemt een specifieke rol op, binnen dit netwerk. Het ontwikkelings-
perspectief sluit aan bij de potenties van een kern en is een logisch gevolg van de 
mogelijkheden die er zijn op vlak van multimodale ontsluiting, de aanwezigheid 
van voorzieningen in de kern en de specifieke troeven waarover een kern beschikt 
(zoals de mogelijkheid om in te zetten op een warmtenet, de nabijheid van een 
stationsomgeving, enz). Toekomstige ontwikkelingen versterken plekken, kernen, 
netwerken en onze gehele (be)leefomgeving, vanuit een onderlinge solidariteit. 

Via een focus in het netwerk kunnen we vervlakking tegengaan en identiteit 
en authenticiteit bewaren. We behouden ook de differentiatie in dit netwerk 
om zo verschillende leefomgevingen te kunnen bieden, een variatie aan 
woonmogelijkheden, voor elk wat wils. Door ruimtelijke keuzes en ontwikkelingen 
voor wonen en voorzieningen op een bovenlokaal niveau af te wegen, kunnen 
wonen en de bijhorende voorzieningen op de goede plekken terechtkomen. De 
focus toont vooral de ontwikkelingsmogelijkheden van een kern op vlak van 
maatschappelijke activiteiten. Voor alle kernen staat eenzelfde basis voorop, met 
name een ruimtelijke mix van maatschappelijke activiteiten op maat van de kern, 
een mix van woontypologieën, voldoende toegankelijk groen en publieke ruimte en 
een klimaatrobuuste omgeving.
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Bundelen en verweven van wonen, werken en voorzieningen in kernen gaat ook om 
het vormen van een solide en kwalitatief weefsel voor maatschappelijke activiteiten. 
Naast het bundelen, verweven/mengen van wonen, werken en voorzieningen binnen 
en op maat van de kern, leidt verdichten binnen het bestaande weefsel naar een 
efficiënt en zuinig ruimtegebruik. We beperken zo ook de kosten voor aanleg en 
onderhoud van infrastructuur en creëren een voldoende sterke basis om collectieve 
systemen in te zetten. (> link naar circulaire samenleving)

Er is ook aandacht nodig voor tijdsbestendige kernversterking. Kernen moeten 
kunnen meegaan en meegroeien met maatschappelijke evoluties. Kernen 
bieden ruimte voor nieuwe vormen van voorzieningen (supermarkt op kantoor, 
e-commerce,…). Kernen bieden ruimte voor transformatie en aanpassingen aan 
toekomstige noden, waarbij ook stromen geoptimaliseerd worden (vb. logistiek) en 
waarbij flexibel ingespeeld kan worden op marktmechanismen (vb. schaalvergroting, 
rationalisering) en op demografische evoluties (vb. gezinsverdunning, vergrijzing,…). 

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
- Er is geen verdere toename van het ruimtebeslag. 
- Kernen zijn kwalitatief verdicht en versterkt en functioneren als solidaire  

(be)leefomgeving.
- Kernen functioneren in een netwerk, waarbij iedere kern zijn rol opneemt  

met het oog op duurzame groei voor het gehele netwerk. 
- Ontwikkelingen binnen kernen zijn een logisch gevolg van de mogelijkheden  

die er zijn en versterken plekken, kernen, netwerken en onze gehele  
(be)leefomgeving, vanuit een onderlinge solidariteit. 

- Kernen zijn authentiek en herkenbaar en beschikken over voorzieningen  
die aansluiten bij hun eigenheid. Elke kern functioneert als solidaire  
(be)leefomgeving. 

- De ruimte wordt meervoudig en intensief gebruikt. Wonen, werken en 
voorzieningen gaan hand in hand met de stromen die deze vereisen  
(water, energie, mobiliteit) en met de ecosysteemdiensten die de open ruimte 
levert (productieve landschappen, groenlauwe dooradering). 

- We spelen in op toekomstige noden en er is voldoende ruimte voor 
transformaties. 
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3.2 Doelstelling 2: Alles op de juiste plek
De demografische evolutie heeft een brede impact op maatschappelijke en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen situeren zich op een bovenlokaal 
schaalniveau en overstijgen daarbij de grenzen van gemeenten. 
Vanuit de opgave voor de woonregio’s gaan we samen met de gemeenten na hoe 
we -overeenkomstig de focus van de kernen- de opgave voor de toekomst kunnen 
omzetten in een kwalitatieve kernversterking en verdichting. 
(Studie van de Woonregio’s in Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/
ruimte2050 > Onderzoeken)

Waar mensen wonen, zijn er ook voorzieningen nodig. Vragen naar wonen of 
voorzieningen die in de ene kern (van een gemeente) worden ingevuld, kunnen niet 
zomaar in een andere kern van een gemeente beantwoord worden. Een solidaire 
(be)leefomgeving voor iedereen vraagt ook om een bovenlokaal evenwicht tussen 
de kernen. Voor elke kern leggen we een focus binnen het geheel, waarbij alle 
ruimtelijke functies samen versterkt worden, zowel in de bebouwde als in de open 
ruimte. Door gericht dorps- en stadskernen te versterken, rekening houdend met hun 
identiteit en authenticiteit, kunnen we kwaliteitsvolle plekken creëren.

Niet elke kern heeft dezelfde behoeften. Naast het inzetten op kernversterking 
ondersteunen we voldoende relevante voorzieningen die de kern ondersteunen. 
Nabijheid en bereikbaarheid van functies dragen bij tot een kwalitatieve en 
levendige woonomgeving,. We streven daarbij naar de juiste plek in het netwerk 
van kernen maar ook de juiste plek binnen de kern . Elke kern behoeft een mix van 
functies, afgestemd op de draagkracht en eigenheid van de kern en zijn omgeving. 
We denken hierbij niet enkel aan wonen en werken, maar eveneens aan ruimte 
voor ontspanning, ruimte voor productie (vb. stadslandbouw, samentuinen, 
energiedaken,…), aan ruimte voor water en biodiversiteit (ontharden, vergroenen, 
groenblauwe dooradering,…). Ontwikkelingsperspectieven in de bebouwde ruimte 
gaan ook hand in hand met een robuuste open ruimte en het versterken van 
ecosysteemdiensten. 

Een grote diversiteit aan voorzieningen is nodig om iedereen een plaats te geven 
in onze (be)leefomgeving. Dit bevordert de verbondenheid tussen mensen en hun 
bereidheid om een actieve rol te nemen in hun buurt. Elke doelgroep heeft zijn 
specifieke behoeften. We willen voorzieningen in de kernen garanderen in functie 
van een gezonde, groene en leeftijdsvriendelijke woonomgeving met aandacht voor 
diversiteit en sociale inclusie. Voldoende publieke en groene ruimte creëert kansen 
voor ontmoeting en draagt bij aan identiteit.

Voorzieningen zijn gedifferentieerd en worden ook zo benaderd. Bepaalde 
voorzieningen hebben we dagelijks nodig, andere af en toe. Voorzieningen hebben 
ook voldoende gebruikers nodig om goed te kunnen functioneren en rendabel te zijn. 
Bepaalde voorzieningen hebben heel veel gebruikers nodig, we spreken dan van een 
zeer hoge drempelwaarde. Dit zijn regionale of zelfs metropolitane voorzieningen. 
Die voorzieningen gebruiken we niet dagelijks.

regionaal
middelbare school,

algemeen ziekenhuis,
zwembad, cinema,

administratief centrum, …

basis
basisschool,

huisarts,
apotheek,

buurtwinkel,
…

metropolitaan
universiteit, gespecialiseerd ziekenhuis,

grootschalige concertzaal,…

3 schaalniveaus
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Bundelen van wonen en werken in kernen biedt een voldoende draagvlak of 
verzorgingsgebied om voorzieningen te laten bestaan. De afstand die mensen willen 
afleggen om deze te bereiken (de reikwijdte van een voorziening) is ook verschillend. 
Dagelijkse voorzieningen hebben we nodig in onze directe woonomgeving zeker 
wanneer we minder auto-afhankelijk willen worden. Voldoende dagdagelijkse 
voorzieningen in de kernen op het niveau van de kern maakt deel uit van een 
levendige kern Zo creëren we een omgeving in functie van de 5’, 15’ en 30’ minuten 
stad (te voet, fiets, openbaar vervoer) met een getrapt systeem van voorzieningen. 
Voor uitzonderlijke voorzieningen zijn we bereid om een grotere afstand af te leggen. 
In functie van nabijheid en bereikbaarheid vinden we dergelijke voorzieningen 
beter in stedelijke gebieden die ook goed ontsloten zijn met openbaar vervoer. Een 
doordacht locatiebeleid situeert voorzieningen op goed bereikbare plaatsen. 

Om de focus in het netwerk van kernen te behouden situeren we maatschappelijke 
voorzieningen in relatie tot de focus van de kern in het netwerk. Indien de focus 
van een kern een aandeel bijkomende woonprogrammatie bevat, is dit opgevat 
als kwalitatieve kernversterking binnen het bestaande ruimtebeslag. Een 
groeiperspectief is dus niet gericht op aansnijden van bijkomende ruimte. Vanuit 
de focus in het netwerk van kernen, duiden we binnen de woonregio’s kernen aan 
die -overeenkomstig de woonprognoses- een woonprogrammatie kunnen opnemen. 
Deze bijkomende programmatie wordt benut om gelijklopend andere uitdagingen 
vast te nemen om te komen tot een solidaire (be)leefomgeving (mix, ontpitting, 
performante stromen, ontmoeting,…). Ongeacht de verschillende focus, is het 
belangrijk om alle kernen leefbaar te houden. We gaan na wat de noden zijn om een 
kwalitatieve leefomgeving te garanderen. 
 

Alle kernen bouwen een aanbod uit voor iedereen. Elke kern voorziet ook in 
levensbestendige goedkope en bescheiden woningen een specifieke opgave. Het 
toekomstig woningbestand afstemmen op de behoeften van doelgroepen, maakt 
deel uit van kernversterking. Verhuisbewegingen op gang zetten vanuit minder 
geschikte of minder goed gelegen woningen naar goed gelegen kwaliteitsvolle 
woningen, vraagt om een aangepast en voldoende aanbod in daarvoor geschikte 
kernen, binnen eenzelfde woonregio.

Inzetten op kwalitatieve kernversterking, vraagt ook een kijk op de plekken 
buiten de kernen. We kiezen ervoor om het ruimtebeslag niet te laten toenemen. 
Bijkomende ontwikkelingen situeren zich dan ook binnen de kernen. 

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
- Er is een bovenlokaal evenwicht tussen kernen onderling.  

Ruimte voor maatschappelijke voorzieningen gebruiken we efficiënt in. 
- Kernen bieden, binnen het netwerk, een antwoord op de aanwezige noden. 

Hierbij voorzien kernen in een mix van voorzieningen, in relatie tot de kern (in 
het netwerk) en de omgevende open ruimte. Zo krijgen verweefbare bedrijven en 
handelszaken een plek in de kern.

- Er is een grote diversiteit aan voorzieningen, met oog voor elke doelgroep. 
- Voorzieningen bevinden zich op de juiste plek, in relatie tot hun gebruikers en de 

stromen die ze teweeg brengen (vb. mobiliteit).
- Ontwikkelingen worden benut om andere uitdagingen vast te nemen, om te 

komen tot een solidaire (be)leefomgeving. 
- Bijkomende ontwikkelingen situeren zich binnen de kern en staan in relatie tot 

de omgevende ruimte en de daar geleverde ecosysteemdiensten. 
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3.3 Doelstelling 3: (Be)leefbare kernen
We creëren (be)leefbare kernen door in te zetten op een kwalitatieve 
kernversterking en verdichting. Door kernen te versterken, creëren we ruimtelijke 
kwaliteit. We gebruiken de ruimte zuiniger en geven een aanzet voor efficiënte en 
gedeelde voorzieningen, efficiëntere energiesystemen. We bouwen een gemengde 
leefomgeving waar het voor iedereen goed leven is, met ruimte voor ontmoetingen, 
kwalitatieve voorzieningen en groen.

We zorgen overal voor een solidaire (be)leefomgeving. We bundelen (bijkomende) 
woningen en voorzieningen in een gemengde leefomgeving van steden en kernen. 
We houden bij kernversterking rekening met een gedifferentieerd bouwprogramma, 
zodat de kernen beschikken over een aanbod voor alle maatschappelijke 
doelgroepen, waarbinnen onder meer aandacht is voor betaalbaar wonen en wonen 
op maat van alle leeftijdsgroepen en gezinsvormen. Een aantrekkelijke, levendige 
kern ontstaat door de bereikbaarheid van een gevarieerde mix van activiteiten in de 
kern op maat van de kern. We zetten in op bedrijfsruimten in kernen. Voorzieningen 
in elkaars nabijheid kunnen elkaar ook versterken door uitwisselingsmogelijkheden 
en interactie. 

Bij verdichting en kernversterking houden we rekening met identiteit en 
authenticiteit van de plek. Kernversterking moet mensen meenemen en de band 
met hun leefomgeving versterken (inrichting van publieke ruimte, garanderen 
van basisvoorzieningen,…) maar ook de beeldkwaliteit van de plek versterken 
(inpassen van de historische gebouwen, de verblijfsomgeving tot kwalitatieve 
ontmoetingsplekken inrichten). Het behoud van (be)leefbaarheid is voor alle kernen 
belangrijk. Een kern bestaat dankzij mogelijkheden en plekken voor ontmoeting en 
‘leven’. 

Door een kwalitatieve kernversterking maken we ook ruimte voor productie 
van ecosysteemdiensten in de open ruimte. Naast het behoud van grote 
gebieden voor open ruimte is ook het behouden en versterken van de specifieke 
ecosysteemdiensten en het fysisch-natuurlijk systeem in de kernen belangrijk 
voor een gezonde leefomgeving. We houden rekening met het landschap en maken 
vanuit de kern een koppeling met dit omgevende landschap. Voldoende groen, 
vermijden van verharding en waterelementen in de woonomgeving brengen kwaliteit 
en beleving. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat we hittestress kunnen 
temperen en onszelf beschermen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
- Kernen vormen een gemengde leefomgeving waar het voor iedereen goed leven 

is, met ruimte voor ontmoetingen, efficiënte en kwalitatieve voorzieningen en 
een toegankelijke open ruimte.

- Iedereen heeft toegang tot een kwalitatieve en betaalbare woning op maat en op 
een goed bereikbare plek.

- De leefomgeving bevat een mix van dagelijkse activiteiten die nabij 
en bereikbaar zijn (onderwijs, werk, ontspanning,…) via duurzame 
vervoerssystemen zodat we minder autoverplaatsingen moeten maken.

- In kernen zetten we in op een kwalitatieve verdichting waarbij woningen en 
voorzieningen (werkplekken, sport en recreatie,…) een plek krijgen binnen het 
bestaande weefsel. We denken hierbij aan hoger en ondergronds bouwen, 
hergebruik van leegstaande panden, meervoudig gebruik van gebouwen,… 

- Het woonaanbod wordt gevarieerd en speelt in op de socio-demografische 
doelgroepen. Bouwprogramma’s worden ingepast om de match tussen vraag en 
aanbod te realiseren. 

- De band tussen mensen en hun leefomgeving is versterkt, er zijn diverse 
mogelijkheden en plekken voor ontmoeting en ‘leven’. 

- Door kernversterking is er ook ruimte voor het versterken van 
ecosysteemdiensten. 
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3.4 Transversale transities binnen de doelstellingen
Er lopen drie transversale transitiepaden doorheen de drie beleidskaders. In 
onderstaand schema tonen we hoe we dit toepassen binnen het beleidskader 
solidaire (be)leefomgeving.

Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem
Toelichting bij het schema wordt verder uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.

Focus in een netwerk  
van kernen

Troef warmtescore

Energielandschappen

De transitie naar 
een duurzaam 

energiesysteem

(Be)leefbare kernen

Collectieve/gedeelde 
voorzieningen

Energie-efficiëntie

Klimaatrenovatie

Focus in een netwerk  
van kernen

Valleigebieden

De transitie naar een 
robuust en veerkrachtig 

watersysteem

(Be)leefbare kernen

Versterken en uitbouwen 
ecosysteemdiensten en 

fysisch natuurlijk systeem

Ontharding, verkoeling

Identiteit en kwaliteit

Focus in een netwerk  
van kernen

Variatie en troeven
Knooppuntwaarde en 

voorzieningen
...

Nabijheid van  
de fietssnelweg als troef

De transitie naar een 
slimme en duurzame 

mobiliteit

(Be)leefbare kernen

Alles op de juiste plek

15-minutenstad/STOP-principe
Collectieve/gedeelde 

voorzieningen
Ontmoetingsruimte

Ontharding
Verkeersarmoede

Verkeersleefbaarheid

Woonprogrammatie en 
voorzieningen volgens de 

typering binnen de woonregio
Ruimtelijke doorvertaling 

voor elke kern
Hoppin-punten
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Transitie naar een duurzaam energiesysteem
Toelichting bij het schema wordt verder uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.

Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit
Toelichting bij het schema wordt verder uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.
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Ruimtelijke vertaling

4 Opbouw ruimtelijke vertaling
Op basis van de doelstellingen voor 2035 gaan we na hoe we de ruimte kunnen 
inzetten om de doelstellingen te realiseren en de centrale waarden voor 2050 te 
garanderen. Daarbij gebruiken we potentiekaarten en een ambitiekaart.

Ruimtelijke vertaling van de doelstellingen: potenties in kaart
We onderzoeken op bovenlokale schaal hoe we ruimtelijk kunnen bijdragen aan 
de doelstellingen. We gaan in de ruimtelijke vertaling op zoek naar die plekken 
die voldoende ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten in zich hebben om de 
doelstellingen te realiseren. We duiden deze plekken aan op een potentiekaart. 

De potentie van een plek wordt bepaald aan de hand van ruimtelijke criteria en 
ruimtelijke strategieën om de doelstellingen te bereiken. De ruimtelijke principes 
uit de Strategische Visie worden hierbij toegepast. Een potentiekaart toont 
dus welke plekken een hogere en welke een lagere potentie hebben voor de 
betreffende doelstelling, maar geeft ook aan welke gebieden niet bijdragen aan de 
doelstellingen. 

De potentiekaarten zijn de concrete illustratie van de ruimtelijke afweging die wordt 
beschreven voor elke doelstelling (aanduiding van de potenties). De beschrijving 
bevat de onderbouwing van de ruimtelijke beleidskeuzes (beleidslijnen). 

Ambitiekaart voor de bovenlokale opgaves
Voor de bovenlokale opgaves, vormen de in kaart gebrachte potenties de basis voor 
het aanduiden van essentiële of strategische plekken die worden opgenomen in de 
ambitiekaart van het beleidskader. 

Deze ambitiekaart toont de beleidskeuzes voor de bovenlokale opgaves. Dit zijn de 
plekken die prioritair zijn in de bovenlokale visie van het provinciebestuur.

Beleidslijnen
Op het niveau van de bovenlokale opgaves, koppelen we beleidslijnen aan de 
potenties en aan de ambitiekaart met de strategische plekken.

Voor de doelstellingen die een gebiedsgerichte benadering vragen, worden er 
beleidslijnen gekoppeld aan de potenties in beeld gebracht in de potentiekaarten. 
Die vormen het bovenlokaal uitgangspunt voor gebiedsgericht maatwerk.

Ook voor de doelstellingen omtrent kwaliteit op heel het grondgebied vanuit 
bovenlokaal perspectief, stellen we kwalitatieve beleidslijnen voorop. In het 
algemeen of ook gekoppeld aan potenties op kaart. 

Dynamische potentiekaarten
De ruimte is onderhevig aan de impact van maatschappelijke ontwikkelingen 
en natuurlijke evoluties. Doorheen de tijd willen we de potentiekaarten en de 
evoluties evalueren. Zo houden we onze doelstellingen en hun relatie met de 
ruimte scherp. Op basis van een update van de set (meetbare) criteria kunnen we 
de potentiekaarten ook actualiseren. Aangezien de potentiekaarten illustratief 
zijn, blijft het beleidskader ongewijzigd bij een actualisering van de kaarten en kan 
dit zonder een herziening van het plan. Indien uit een periodieke monitoring en 
evaluatie zou blijken dat er een wijziging noodzakelijk is op vlak van de ambitiekaart 
en/of de beleidskeuzes, dan is een herziening van het beleidskader nodig.
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Focus in een netwerk van kernen

(Be)leefbare kernen

Alles op de juiste plek

Variatie in een netwerk van kernen

WAT?
Zo zetten we de ruimte slim  

in om de vooropgestelde  
waarden veilig te stellen

WAAR?
Welke plekken 

hebben een hogere/
lagere potentie?

ESSENTIËLE PLEKKEN
Welke plekken  
geven we de  

hoogste prioriteit?

RUIMTELIJKE 
BELEIDSVISIE

Wat willen we op deze 
plekken veranderen?

INDICATOREN
Wanneer is de 

doelstelling 
behaald?

Troeven van kernen

Elke kern zijn focus in het netwerk

Alles op de juiste plek binnen de woonregio’s

Ruimtelijke opgave per woonregio

Alles op de juiste plek in en rond elke kern

Betaalbaar wonen en doelgroepenbeleid

Ontmoetingsruimte

Kwaliteitsvol wonen

Werken waar we wonen - wonen waar we werken

Integratie waardevol (landschappelijk) erfgoed

Publieke ruimte en beeldkwaliteit

Klimaatadaptieve omgeving

Klimaatneutrale omgeving

%

%

%

%

%

doelstellingen 
2035 bouwstenen beleids- 

lijnen
ambitie 

2035
ambitie- 
kaarten

potentie-
kaarten
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5 Focus in een netwerk van kernen
Om de ruimte zuinig en efficiënt te gebruiken kunnen we ontwikkelingen niet overal 
situeren. We bundelen de maatschappelijke functies op strategische plekken 
in het netwerk. We bepalen een focus voor elke kern. Die focus toont vooral de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een kern. 

Aanpak ruimtelijke vertaling
Kernen staan in relatie tot elkaar. Door hun onderlinge verschillen, neemt elke kern 
een specifieke rol op binnen het netwerk.

Kernen hebben een verschillende schaal (aantal inwoners) en een 
verschillende positie (bereikbaarheid, voorzieningen,…). Dit heeft effect op hun 
aantrekkingskracht binnen het netwerk. De combinatie van schaal en positie vormt 
de variatie in het netwerk. 

bebouwingsconcentraties

variatie

troeven

focus
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We behouden de variatie in dit netwerk om verschillende leefomgevingen te 
kunnen bieden, we onderscheiden verschillende types kernen (stedelijke kern, 
lokale kern,...). De typering van een kern heeft invloed op de mate waarin deze 
maatschappelijke activiteiten (wonen, werken, voorzieningen) kan opvangen. 

We spelen tegelijk in op troeven, zetten ze in als koppelkansen en laten ze mee 
de focus bepalen. Elke kern situeert zich ook binnen een welbepaalde ruimtelijke 
context (groen, station,...), vaak met specifieke kenmerken die een meerwaarde 
betekenen voor de ontwikkeling ervan. Deze troeven nemen we mee om de focus 
voor een kern te bepalen.

De combinatie van de variatie in het netwerk en de aanwezige troeven bepaalt de 
focus van kernen in het netwerk.

Via een focus in het netwerk kunnen we vervlakking tegengaan en identiteit en 
authenticiteit bewaren, concurrentie tussen kernen vermijden. De focus van een kern 
biedt zowel aandacht voor variatie als voor aanwezige troeven.

Naast deze specifieke focus, staat voor alle kernen eenzelfde basis voorop, met 
name een ruimtelijke mix van maatschappelijke activiteiten op maat van de kern, 
een mix van woontypologieën, voldoende toegankelijk groen en publieke ruimte en 
een klimaatrobuuste omgeving.

POTENTIES
5.1 Verdichting in het bebouwd weefsel als vertrekbasis
Bebouwingsconcentraties
Vanuit het principe van intensief en meervoudig ruimtegebruik, maar ook  
nabijheid en bereikbaarheid, gaan we op zoek naar plekken waar maatschappelijke 
activiteiten al gebundeld zijn, een goede bereikbaarheid hebben en waar 
voorzieningen aanwezig zijn. Binnen het netwerk duiden we de kernen aan waar 
beleidsmatig toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn. 

Daarvoor gaan we in het bebouwingspatroon in eerste instantie op zoek  
naar plekken waar verdichting van bebouwing (of bebouwingsconcentratie)  
al aanwezig is.

bebouwingsconcentraties

variatie

troeven

focus
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Ruimterapport
Om deze bebouwingsconcentraties aan te duiden, gebruiken we de studie van het 
Departement Omgeving over de bebouwing in Vlaanderen (Ruimterapport, RURA, 
2021). Deze studie is vooral een morfologische benadering van de bebouwing 
waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen kernen, linten en verspreide 
bebouwing. Op basis van een algoritme werd een opdeling gemaakt in verspreide 
bebouwing, linten en ‘kernen’. Deze kernen vermelden wij verder als ‘RURA-
contouren’.

De RURA-contouren zijn gebieden die gekenmerkt worden door een voldoende 
hoge dichtheid aan gebouwen (>30 gebouwen binnen een straal van 100 meter), 
een voldoende hoge oppervlakte aan gebouwen (>9500 m² binnen een straal van 
100 meter), of een voldoende hoge dichtheid aan huishoudens (>60 huishoudens 
binnen een straal van 100 meter). Deze RURA-contouren hebben een oppervlakte 
van minstens 5 ha en worden bewoond door minstens 20 huishoudens. Alle ‘RURA-
contouren’ die in de studie van RURA 2021 worden aangeduid beschouwen we als 
mogelijke aanknopingsplekken om mee te nemen in een analyse voor het netwerk 
van kernen.

Kernen Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
In de afgelopen decennia werd een ruimtelijk beleid gevoerd op basis van 
stedelijke gebieden, en een selectie van hoofddorpen en woonkernen (Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan, PRS, 2004). Deze selectie gaf aan waar mogelijke 
bijkomende ontwikkelingen gewenst waren tegenover kernen waar geen bijkomende 
maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk waren.

Niet alle hoofddorpen en woonkernen uit het PRS vinden we terug als RURA-contour. 
Over deze kernen willen we in functie van beleidscontinuïteit toch een gedegen 
uitspraak doen. Daarom nemen we deze kernen mee in het onderzoek. De lijst 
van RURA-contouren werd aldus aangevuld met de geselecteerde hoofddorpen en 
woonkernen uit het PRS die niet als een RURA-contour werden aangeduid. 

Volgende kernen uit het PRS werden aangevuld op de RURA-contouren: 
- Zegelsem
- Parike
- Desteldonk
- Sint-Kruis-Winkel
- Marolle
- Etikhove
- Hundelgem
- Sint-Denijs-Boekel
- Puivelde
- Letterhoutem
- Vlierzele
- Sint-Lievens-Esse
- Steenhuize
- Sint-Maria-Horebeke
- Oudenbos
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Vertrekbasis
De RURA-contouren zijn een weergave van de concentratie van bebouwing 
en bewoning (huishoudens) binnen het ruimtebeslag. We gebruiken deze 
bebouwingsconcentraties samen met de aanvulling van de hoofddorpen en 
woonkernen uit het PRS als werkhypothese voor de ruimtelijke vertaling van de 
doelstelling ‘Focus in een netwerk van kernen’.

- We gebruiken deze contouren om vanuit bovenlokaal perspectief 
- de typering te bepalen (5.2 - variatie in het netwerk van kernen) 
- de troeven van deze bebouwingsconcentraties in kaart te brengen (5.3). 

- De focus die elke kern meekrijgt (5.4) is een ontwikkelingsperspectief voor 
kernversterking binnen de weergegeven contour als hypothese.

In de doelstelling ‘Alles op de juiste plaats’ staan het verfijnen van de rol van elke 
kern binnen haar woonregio en vervolgens het verfijnen van de contour van elke 
kern als bovenlokaal en lokaal maatwerk centraal. 

Bebouwingsconcentraties* binnen het ruimtebeslag.
* Bedrijventerreinen zijn niet opgenomen in de bebouwingsconcentraties
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5.2 Variatie in het netwerk van kernen
Ruimtelijke criteria voor variatie: schaal en positie in het netwerk
Kernen onderscheiden zich van elkaar door hun omvang of door de rol die ze op vlak 
van maatschappelijke voorzieningen opnemen voor wonen, werken, winkelen en 
ontspannen. Binnen de bebouwingsconcentraties duiden we verschillende types van 
kernen aan op basis van het samenspel tussen: 
- het aantal inwoners, 
- het voorzieningenniveau, 
- de knooppuntwaarde 
- en de aanwezigheid van handelsvoorzieningen in de kern.

Het aantal inwoners in de kern geeft de schaal van de kern weer, de andere factoren 
duiden de rol of positie in het netwerk van kernen aan. 

bebouwingsconcentraties

variatie

troeven

focus

Kernentypering
We toetsen alle bebouwingsconcentraties aan bovenvermelde ruimtelijke criteria om 
te komen tot de ‘variatie’ in het netwerk van kernen. Onderstaand schema geeft weer 
hoe we de bebouwingsconcentraties toetsen. 

De variatie in het netwerk van kernen, maakt een onderscheid in: 
- stedelijke kernen
- kleinstedelijke kernen
- bovenlokale kernen
- lokale kernen 
- kleine kernen
- overige bebouwingsconcentraties

RURA kernen

PRS kernen

metropolitaan voorzieningenniveau:
zeer goed

regionaal voorzieningenniveau:
minstens ‘matig’

regionaal voorzieningenniveau:
zeer goed

knooppuntwaarde:
zeer goed

knooppuntwaarde:
minstens ‘matig’

knooppuntwaarde:
minstens ‘matig’

aantal inwoners:
> 30 000

aantal inwoners: > 2 000

basis voorzieningenniveau:
minstens ‘goed’

basiskorf: aanwezig

aantal inwoners:
> 10 000

locatus:
‘binnenstad’ of  

‘hoofdwinkelgebied groot’

basiskorf: aanwezig

knooppuntwaarde:
matig, goed of zeer goed

basisvoorzieningen:
matig, goed of zeer goed

PRS selectie:
‘hoofddorp’ of ‘woonkern’

lokale kern kleine kern

stedelijke kern kleinstedelijke kern bovenlokale kern

locatus:
‘kernverzorgend centrum groot’ 

of ‘klein’

locatus:
‘hoofdwinkelgebied klein’ of 

‘kernverzorgend centrum groot’

bebouwings-
concentraties

bebouwings-
concentraties

bebouwings-
concentraties

bebouwings-
concentratie

bebouwings-
concentraties

bebouwings-
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Stedelijke kernen vervullen door hun omvang en voorzieningenniveau duidelijk 
een centrale rol in het netwerk van kernen. Het voorzieningenaanbod omvat zowel 
metropolitane als regionale voorzieningen. Zij beschikken ook over een groot 
winkelgebied.

Aanvullend op de stedelijke kernen hebben ook de kleinstedelijke kernen een 
centrale positie in het netwerk van kernen. Deze kernen hebben een regionaal 
voorzieningenniveau en beschikken over een klein hoofdwinkelgebied of groot 
kernverzorgend centrum. Deze kleinstedelijke gebieden hebben minstens een 
matige knooppuntwaarde en meer dan 10 000 inwoners.

Bovenlokale kernen overstijgen het lokale niveau en bedienen een aantal kernen 
in hun regio. Ze hebben minimaal een matig regionaal voorzieningenniveau, 
beschikken over een kernverzorgend centrum (groot of klein) en goede 
basisvoorzieningen. Ze hebben minimaal een matige knooppuntwaarde en meer dan 
2 000 inwoners.

Lokale kernen zijn kernen op lokaal niveau. Zij bedienen inwoners uit de kern zelf, 
maar ook uit de nabijgelegen bebouwingsconcentraties. Ze beschikken over een 
basiskorf aan voorzieningen en hebben minstens een matige knooppuntwaarde.
Kleine kernen beschikken over een aantal van de basisvoorzieningen maar zijn 
voor bepaalde voorzieningen afhankelijk van omliggende kernen met een sterker 
voorzieningenapparaat.

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan voerden we de afgelopen decennia een 
beleid rond kernversterking binnen hoofddorpen en woonkernen. Hoofddorpen en 
woonkernen uit de PRS-selectie, die nog niet bij één van voorgaande typeringen 
werden ingedeeld, worden opgenomen als kleine kern.

Een aantal bebouwingsconcentraties worden, ongeacht hun omvang, toch niet 
tot een bepaald type van kern gerekend omdat de kern niet aan alle criteria kan 
beantwoorden. Dit wijst op een aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van de 
kern. 

De overige bebouwingsconcentraties uit de analyse, die niet bij één van 
voorgaande typeringen werden ingedeeld, blijven we beschouwen als een 
bebouwingsconcentratie en worden niet getypeerd als kern.

De variatie of kernentypering is samen met de troeven bepalend voor de focus en 
dus de ontwikkelingsmogelijkheden van een kern op vlak van maatschappelijke 
activiteiten.
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Potentiekaart variatie (kernentypering)Potentiekaart variatie (kernentypering)
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5.3 Troeven van kernen
Met de troeven zetten we de specifieke context of kenmerken van een kern in de 
verf. Deze aspecten kunnen de kern vanuit bovenlokaal perspectief onderscheiden 
van andere kernen en een meerwaarde betekenen in de verdere ontwikkeling van de 
kern. 

bebouwingsconcentraties

variatie

troeven

focus

De troeven vormen koppelkansen om een differentiatie en focus in het netwerk 
van kernen verder te bepalen. Naargelang de ligging ten opzichte van bijvoorbeeld 
leveranciers van warmte of infrastructuren of door de nabijheid van grote open 
ruimtegebieden krijgt een kern een ander karakter. We willen deze troeven benutten 
en meenemen in het ontwikkelingsperspectief (de focus) van een kern. Twee troeven 
met name ‘energie’ en ‘erfgoed’ nemen we niet mee voor de focus, maar zetten we in 
bij het maatwerk.

We brengen volgende troeven in kaart voor de bebouwingsconcentraties:
- troef droge voeten
- troef stationsomgeving
- troef fietssnelweg
- troef poort tot landschap
- troef havengebied wonen en werken 
- troef energie (maatwerk)
- troef erfgoed (maatwerk)

Troef droge voeten 
Met de troef droge voeten geven we aan welke bebouwingsconcentraties niet 
gelegen zijn in valleigebieden (zie beleidskader robuuste en veerkrachtige 
ruimte). We willen voldoende ruimte voorzien voor water, en ook de risico’s op 
overstromingen en de bijhorende maatschappelijke kost beperken. 

We brengen de robuuste valleigebieden in beeld (cf. beleidskader ‘transitie naar een 
robuuste en veerkrachtige ruimte’). Voor alle bebouwingsconcentraties gaan we na 
of (en in welke mate) deze overlappen met deze valleigebieden. Daarbij maken we 
een onderscheid tussen:
- niet gelegen in valleigebied 
- minder dan 2% van de bebouwingsconcentratie is gelegen in valleigebied 
- minder dan 5% van de bebouwingsconcentratie is gelegen in valleigebied 
- meer dan 5% van de bebouwingsconcentratie is gelegen in valleigebied met een 

verhoogd risico op overstromingen

De troef ‘droge voeten’ is aanwezig wanneer de bebouwingsconcentratie niet of heel 
beperkt in overstromingsgevoelig gebied gelegen is.

Troef stationsomgeving
Deze troef geeft de kernen weer die een treinstation hebben. Hiervoor wordt de 
basislaag met NMBS-stations gebruikt. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt op 
basis van de uitrusting van het station, de bediening, frequentie en connectiviteit 
in het netwerk. Het geeft louter de potentie aan van de nabijheid van een 
stationsomgeving en waar bijgevolg een opwaardering mogelijk is, met inbegrip van 
bijkomend programma.

We kijken welke (delen van) bebouwingsconcentraties op heel beperkte afstand 
van het station liggen (2 km = wandelafstand). Het aandeel van een kern dat nabij 
een station ligt, geeft aan in welke mate er kansen zijn om deze omgeving verder te 
versterken. 

Daarbij maken we een onderscheid tussen:
- kernen die volledig gelegen zijn binnen de 2 km van een station
- kernen die voor meer dan de helft gelegen zijn binnen de 2 km van een station
- kernen die voor minder dan de helft gelegen zijn binnen de 2 km van een station
- kernen die helemaal niet gelegen zijn binnen de 2 km van een station

Vlaanderen
Oost-

Maak

voor
Ruimte

20
50

De potentiekaarten zijn beschikbaar op  
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

https://storymaps.arcgis.com/stories/73e67117b9cc44198ad90917ba570cd7
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Troef fietssnelweg
Deze troef belicht bebouwingsconcentraties die nabij een fietssnelweg liggen. De 
nabijheid van een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur heeft een positief effect op 
de vervoerskeuzes en draagt bij tot een lagere auto-afhankelijkheid. Bijkomende 
programma’s worden bij voorkeur voorzien in bebouwingsconcentraties binnen de 
invloedssfeer van een sterk fietsnetwerk. 

We nemen een beperkte afstand, in vogelvlucht, tussen bebouwingsconcentraties 
en de meest nabije fietssnelweg. Deze afstand geeft een indicatie van nabijheid, 
waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de afstand tot de fietssnelweg 
slechts een deel van de totale route is. We gaan uit van een rijtijd tussen 0 tot 6 
minuten tot de fietssnelweg. Daarbij maken we een onderscheid tussen:
- kernen waar de fietssnelweg door de kern loopt
- kernen waar de fietssnelweg zich op minder dan 1 km van de kern bevindt 
- Kernen waar de fietssnelweg zich op meer dan 1 km en op minder dan 2 km van 

de kern bevindt
- de kernen die op meer dan 2 km van een fietssnelweg gelegen zijn

Troef poort tot landschap
Bebouwingsconcentraties gelegen in of nabij open ruimte kunnen een poort tot 
het landschap vormen. Een instappunt als toegang voor wandel- en fietsbeleving 
naar de nabijgelegen groene omgeving met een bijzondere landschappelijke 
waarde. Het voorzieningenniveau en de multimodale bereikbaarheid van deze 
bebouwingsconcentraties is hier in meer of mindere mate op afgestemd. 

We brengen in beeld in welke mate er landschappen (robuuste gehelen, 
erfgoedlandschap en beschermd landschap) aanwezig zijn op wandelafstand van 
de bebouwingsconcentraties. Bebouwingsconcentraties die op wandelafstand 
over meer ruimte met landschappelijke waarde beschikken, dan de omvang van de 
bebouwingsconcentratie, beschikken duidelijk over een potentiële troef ‘poort tot 
het landschap’. 

Troef havengebied wonen en werken 
De troef belicht bebouwingsconcentraties die een potentieel sterke connectie 
hebben met de zeehavens van Gent of Antwerpen. In deze kernen gaan wonen 
en werken hand in hand. In deze kernen kan ingezet worden op een multimodale 
ontsluiting en op een sterke koppeling tussen woon- en werkomgeving. 
Het voorzieningenniveau en de multimodale bereikbaarheid van deze 
bebouwingsconcentraties is hier in meer of mindere mate op afgestemd. 

We kijken welke bebouwingsconcentraties nabij de havengebieden gelegen zijn en 
het woon-werkverkeer via de fiets kan gebeuren. Daarbij maken we een onderscheid 
tussen:
- kernen die op minder dan 500 meter van een havengebied gelegen zijn
- kernen die tussen de 500 meten en 1 km van een havengebied gelegen zijn
- kernen die tussen de 1 km en 5 km van een havengebied gelegen zijn
- kernen die meer dan 5 km van een havengebied gelegen zijn 

Troef energie 
We belichten bebouwingsconcentraties die over voldoende dichtheid en 
warmtevraag beschikken om er een duurzaam collectief warmtenet aan te leggen. 
Hierbij kunnen we via maatwerk zoeken naar koppelingen tussen warmtevragers in 
de bebouwingsconcentraties en omliggende (rest)warmtebronnen. 

Elke kern krijgt een warmtescore aan de hand van de dichtheid van kleinverbruikers 
van energie binnen bebouwingsconcentratie en van grootverbruikers binnen en op 
de rand van de bebouwingsconcentratie. Daarbij maken we een onderscheid tussen:

0 = onvoldoende warmtedichtheid voor de aanleg van een duurzaam collectief 
warmtenet;

1 = zeer beperkte warmtedichtheid voor de aanleg van een duurzaam collectief 
warmtenet;

2 = beperkte warmtedichtheid voor de aanleg van een duurzaam collectief 
warmtenet;

3 = voldoende warmtedichtheid voor de aanleg van een duurzaam collectief 
warmtenet maar een beperkt aantal grootverbruikers;

4 = voldoende warmtedichtheid voor de aanleg van een duurzaam collectief 
warmtenet en een  groot aantal grootverbruikers.



80 81Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving voorontwerp april 2022

Troef erfgoed
Bebouwingsconcentraties met een sterke aanwezigheid van beschermd gebouwd 
onroerend erfgoed brengen we in beeld. Dit zijn bebouwingsconcentraties waar een 
ontwikkelingsperspectief sterk rekening moet houden met het aanwezige erfgoed.

We geven aan welk aandeel (%) van de kern uit erfgoed (beschermde monumenten 
en beschermde stads- en dorpsgezichten) bestaat.

Daarbij maken we een onderscheid tussen:
- aandeel erfgoed in de kern < 2 %
- aandeel erfgoed in de kern < 5 %
- aandeel erfgoed in de kern < 25 %
- aandeel erfgoed in de kern > 25 %

In kernen waar een kwart van de oppervlakte beschermd is, daar is de 
aanwezigheid van erfgoed sterk voelbaar en is het belangrijk om via maatwerk het 
ontwikkelingsperspectief af te stemmen op deze troef. 

Overzicht troeven
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AMBITIEKAART
5.4 Elke kern zijn eigen focus binnen het netwerk

bebouwingsconcentraties

variatie

troeven

focus

Deze worden opgenomen in de ambitiekaart en zijn mee bepalend voor de focus van 
elke kern.

- Troef droge voeten: We willen ontwikkelingen situeren binnen kernen met 
‘droge’ voeten. Dit zijn kernen die geen of slechts beperkte overlap hebben met 
valleigebieden. In deze kernen kunnen we een bijkomend programma voorzien 
. Kernen die voor een stuk in valleigebied liggen, moeten hiermee rekening 
houden in hun ontwikkelingsperspectief. Een eventueel bijkomend programma 
moet bijdragen aan het vrijwaren en beschermen van valleigebieden.

- Troef stationsomgeving: Stationsomgevingen zijn locaties waar ontwikkelingen 
kunnen bijdragen aan een sterke multimodale bereikbaarheid. 

 Kernen die voor meer dan de helft in de directe omgeving van een station liggen 
(2 km), krijgen deze troef mee in de ambitiekaart. Andere kernen met een station 
houden hiermee rekening bij verdere ontwikkelingen zodat we ook hier sterker 
inzetten op verknoping en nabijheid. 

- Troef fietssnelweg: In kernen met een fietssnelweg door de kern zetten we in 
op bicycle oriented development. Ontwikkelingen binnen de kern nabij de 
fietssnelweg kunnen deze ambitie ondersteunen. 

- Troef poort tot landschap: Om een poort tot landschap te zijn, is het 
belangrijk dat er voldoende groen aanwezig is op wandelafstand. Kernen die 
meer dan 100% van hun eigen oppervlakte landschap ontsluiten en goede 
bereikbaarheid hebben, kunnen zich ontwikkelen tot bovenlokale poorten. 
Ontwikkelingsperspectieven houden rekening met deze troef en zetten in op een 
breed programma om deze poortfunctie in te vullen (horeca, fietsparking,…). 
Naast bovenlokale poorten zijn er ook kernen die een lokale poortfunctie als 
troef hebben. Deze kernen kunnen ook een poortfunctie opnemen naar het 
landschap, maar hebben een beperktere bereikbaarheid (knooppuntwaarde). 
Deze poorten hebben een aantrekkingskracht in hun onmiddellijke omgeving en 
kunnen hier bij de verdere ontwikkeling van de kern op inspelen. 

- Troef havengebied wonen en werken: Kernen tegen de haven (afstand < 500m) 
worden sterk beïnvloed door dit havengebied. Het is belangrijk om dit mee te 
nemen in de uitwerking van een ontwikkelingsperspectief voor deze kernen. 
Wanneer deze ook een goede bereikbaarheid hebben, kunnen deze kernen 
een extra programmatie opnemen, waarbij de nabijheid van de haven als 
tewerkstellingspool meegenomen wordt (bv. fietsbereikbaarheid). 

De ambitiekaart ‘Focus in een netwerk van 
kernen’ toont de focus voor de kernen 
Elke kern krijgt een eigen focus mee op basis 
van de variatie (typering) en de troeven die we 
willen versterken. 

Variatie die we aanduiden in een 
typering van de kernen bepaalt het 
ontwikkelingsperspectief, zowel op vlak 
van woonprogrammatie als op vlak van 
voorzieningen. De troeven geven een extra 
eigenheid mee, een specifiek kenmerk met 
impact en een mogelijke koppelkans voor dat 
ontwikkelingsperspectief. Door in te spelen op 
troeven komen we tot een divers netwerk aan 
kernen, waarbij specifieke potenties optimaal 
benut worden. 

Waarover de focus per kern iets zegt
De focus zegt bijgevolg iets over de ontwikkelingsmogelijkheden van een kern op 
vlak van woonprogrammatie en op vlak van voorzieningen, maar ook over mogelijke 
koppelkansen voor de verdere ontwikkeling van de kern.

De typering vormt het uitgangspunt om de bovenlokale woonopgave te verdelen. We 
onderscheiden stedelijke, kleinstedelijke, bovenlokale, lokale en kleine kernen. We 
willen de extra woonprogramma’s opvangen in kernen die reeds sterk uitgebouwd 
zijn (variatie). Daarom voorzien we het grootste aandeel van de programmatie 
in de stedelijke en kleinstedelijke kernen. In de kleine kernen voorzien we geen 
bijkomende programmatie.

Naast typering, bepalen ook de troeven de focus van elke kern. We onderscheiden 
troeven die een voldoende sterke impact hebben op de eigenheid van de kern en 
een meerwaarde kunnen betekenen voor de transitieopgaven en de programmatie. 
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TROEF
droge voeten

TROEF
stationsomgeving

TROEF
fietssnelweg

TROEF
poort tot het 
landschap

TROEF
havengebied 

wonen-werken

TROEF
energie/erfgoed

...

troeven

variatie
Op basis van  
omvang, grootte,  
voorzieningen- 
niveau en attractie,...  
nu en later

Troeven bepalen mee de identiteit 
van de kernen

Variatie en troeven bepalen de focus, het toekomstperspectief,  
beleidslijnen voor woonopgave, type voorzieningen,...

...

focus
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BELEIDSLIJNEN
We realiseren een kwalitatieve kernversterking en verdichting volgens de focus 
van de kernen. Daarbij behouden we de variatie en zetten we de troeven in van de 
kernen. 

De focus binnen het netwerk van kernen duidt aan waar strategische plekken voor 
nieuwe activiteiten en bijkomende programmatie gelegen zijn, waar bepaalde 
ontwikkelingen wel en niet gewenst zijn en toont hoe we het netwerk van kernen 
kunnen uitbouwen in functie van een slim en efficiënt ruimtegebruik dat bijdraagt 
aan de strategische doelstellingen.

Basisbeleid voor alle aangeduide kernen
Voor alle kernen staat eenzelfde basisbeleid voorop, met name een ruimtelijke 
mix van maatschappelijke activiteiten op maat van de kern, realiseren van een mix 
van woontypologieën, voldoende toegankelijk groen en publieke ruimte en een 
klimaatrobuuste omgeving.
- We springen zuinig om met onze ruimte, op elke locatie. We optimaliseren en 

differentiëren ook binnen de kernen en verhogen het rendement op goed gelegen 
locaties in de kern. 

- Ongeacht de typering beschikt elke kern over een mix aan woontypologieën. 
Levenslang wonen en een voldoende aanbod op vlak van wonen en 
voorzieningen voor een mix van doelgroepen is overal noodzakelijk. 

- Elke kern beschikt over mogelijkheden tot ontmoeting. De publieke ruimte is 
kwaliteitsvol ingericht, om mensen samen te brengen. Straten en pleinen worden 
ingericht op mensenmaat. Groene ruimten zijn nabij en toegankelijk. 

- We zetten maximaal in op nabijheid, waardoor we lange (auto)verplaatsingen 
beperken en bereikbaarheid maximaliseren. (Hoog)dynamische ontwikkelingen 
komen op locaties die multimodaal goed ontsloten zijn en voldoende 
voorzieningen hebben. We herlokaliseren slecht gelegen. 

- We verweven maximaal wonen, werken en andere voorzieningen. 
- Zowel de onbebouwde als de bebouwde ruimte nemen een rol op binnen 

de klimaatrobuuste omgeving. We richten de ruimte veerkrachtig in (hitte, 
veranderingen), brengen groenblauwe netwerken tot in de kern en geven 
energietransitie een plek. 

- Eigenheid blijft cruciaal. We willen een grote diversiteit aan omgevingen. We 
verankeren het specifieke karakter van kernen en hun omgeving, zodat kernen en 
identiteit kunnen uitdragen. 

Focus naargelang het type kern 
Algemeen: 
- Alle kernen zijn verschillend, dit wil ook zeggen dat ze een andere rol opnemen 

in het netwerk van kernen. Sommige kernen hebben een grotere invloedssfeer 
en trekken meer werknemers, toeristen, studenten,.... Andere kernen hebben 
een beperktere invloedssfeer, maar worden bijvoorbeeld gekenmerkt door 
een grootschalig nabijgelegen landschap of door een rijke geschiedenis. De 
relaties tussen kernen en hun specifieke eigenheid is het uitgangspunt om hun 
ontwikkelingsperspectief te bepalen. 

- Kernen staan niet op zichzelf, ze staan in relatie tot een netwerk van kernen, 
tot de (omgevende) open ruimte en tot stromen (mobiliteit, energie, water,...). 
Werken aan kernen wil ook zeggen dat er gewerkt wordt aan dit netwerk. 

- De typering van de kernen is een eerste stap, waarbij de positie in het netwerk 
en de variatie tussen kernen onderling gedefinieerd wordt. Deze variatie heeft 
een impact op het ontwikkelingsperspectief. Zo willen we dynamische functies 
positioneren op goede, multimodaal bereikbare locaties en in een omgeving 
waar reeds een voldoende sterk voorzieningenniveau aanwezig is. 

- Bij het toewijzen van een bijkomende programmatie is het uitgangspunt dat 
bijkomende woningen en voorzieningen een plaats krijgen in de kernen binnen 
het bestaand ruimtebeslag. We vertrekken hierbij vanuit de mogelijkheden 
waarover specifieke kernen beschikken. 

- We focussen op de grotere, beter uitgebouwde kernen als ontvangende locaties 
voor woonprogrammatie binnen de woonregio’s. Aan de hand van maatwerk 
en een gebiedsgericht proces leggen we de concrete verdeling over de kernen 
binnen een woonregio vast.

- De focus van lokale kernen en kleine kernen ligt niet op het ontwikkelen en het 
opnemen van de groeiopgave, maar op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

- De verdere uitbouw/ontwikkeling van de overige woonconcentraties en de 
verspreide bebouwing is ongewenst. Deze gebieden worden beheerd in functie 
van hun relatie met de omliggende open ruimte. De prioritering en aanpak 
hiertoe wordt bepaald in het beleidskader ‘robuuste en veerkrachtige ruimte’.

- Het ontwikkelingsperspectief geeft aan op welke wijze kernen (verder) kunnen 
uitgroeien tot kwaliteitsvolle leefomgevingen, waar er niet enkel plek is om te 
wonen, maar ook voor alle andere functies die van kernen een solidaire (be)
leefomgeving maken. 
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- Een ontwikkelingsperspectief moet deze kwaliteitsslag realiseren en/of 
bestendigen. Transformaties spelen in op ruimtelijke kwaliteit (de relatie met 
het fysisch systeem, verdichten en ontpitten op de juiste locaties, groenblauwe 
dooradering,...). Hierbij is het uitgangspunt dat er geen bijkomende ruimte 
ingenomen wordt en we zorgvuldig met onze ruimte omgaan (verweven, 
intensiveren,...). 

- Het ontwikkelingsperspectief omvat een gemengde leefomgeving met wonen, 
werken en voorzieningen. Deze functies maken een kern levendig, boeiend 
en specifiek. Het bevorderen van de sociale cohesie is voor alle kernen een 
taakstelling. Er zijn voldoende transformatieruimtes om in te spelen op 
toekomstige noden. 

- Verdichting binnen kernen is een opportuniteit om ook de nodige transformaties 
in te zetten op vlak van verweving, modal shift, vergroening, sociale ruimte,... 

Onderstaande beleidslijnen geven aan wat dit concreet kan betekenen voor de 
verschillende types kernen:

Stedelijke kernen 
- Stedelijke kernen hebben een uitstraling die verder reikt dan de provincie. 
- Het voorzieningenaanbod omvat zowel metropolitane als regionale 

voorzieningen. 
- Zij beschikken ook over een groot winkelgebied (binnenstad of groot 

hoofdwinkelgebied). 
- Ze hebben een zeer goede bereikbaarheid.
- Stedelijke kernen hebben een groot aantal inwoners (gebruikers) -minstens 

30000 inwoners.
- Stedelijke kernen nemen de grootste rol op in het opvangen van wonen, werken, 

voorzieningen. Hun beleid is erop gericht om deze rol te blijven vervullen en hun 
positie in het netwerk te versterken. 

- Specifiek voor woonprogrammatie vangen de stedelijke en kleinstedelijke kernen 
60% op van de toekomstige behoefte, deze wordt voorzien binnen het bestaande 
ruimtebeslag. 

- De aanwezige voorzieningen zijn mee sturend voor de ontwikkeling van de 
kern (zo vraagt de aanwezigheid van een universiteit specifieke huisvesting, 
voorzieningen,... en de aanwezigheid van sterke attractiepolen vraagt 
een multimodale aansluiting en daarop afgestemde voorzieningen). Deze 
voorzieningen bepalen mee de uitstraling van de kern. 

- Voorzieningen, met inbegrip van bedrijvigheid en detailhandel zijn maximaal 
verweven. Voorzieningen, hun vervoersdynamiek en de ruimtelijke inpassing 
worden afgestemd worden op de eigenheid en de potentie van de kern en de 
specifieke locatie.

- Kernversterking wordt ingezet om de levendigheid en het multifunctionele 
karakter te vergroten. Hierbij vertrekken we steeds van de eigenheid van de kern 
(bv erfgoed, aanwezige attractiepolen).

- Een stedelijke kern speelt in op connectiviteit. Er is een performant collectief 
vervoerssysteem en een goed ontwikkelde multimodale verknoping. 

- De sociale cohesie wordt bevorderd, zowel vanuit de rol die de kern heeft in het 
netwerk (bvb aanwezigheid culturele centra) als vanuit de rol op buurtniveau 
(kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden). 

- Ook in stedelijke kernen is het belangrijk om over voldoende open ruimte te 
beschikken. De relatie tussen kern en open ruimte wordt versterkt, door middel 
van een groenblauwe dooradering en beschikbare open ruimten (op elke schaal, 
mi buurtgroen). Dit groenblauwe netwerk draagt bij aan de verkoeling en vormt 
ook een netwerk van ontmoetingsplekken. 

- We zetten bijkomende programmatie wordt in om kernen te versterken, vanuit 
hun eigen rol en hun rol in het netwerk. We versterken en begeleiden slecht 
gelegen functies naar geschikte locaties. 

Kleinstedelijke kernen
- Kleinstedelijke kernen hebben een centrale positie in het netwerk van kernen.
- Ze spelen hebben een sterk regionaal karakter. 
- Deze kernen hebben een regionaal voorzieningenniveau en beschikken over een 

klein hoofdwinkelgebied of groot kernverzorgend centrum. 
- Deze kleinstedelijke gebieden hebben minstens een matige knooppuntwaarde.
- Er zijn meer dan 10 000 inwoners. 
- Kleinstedelijke kernen nemen, na stedelijke kernen, de grootste rol op in het 

opvangen van wonen, werken, voorzieningen. Hun beleid is erop gericht om deze 
rol te blijven vervullen en hun positie in het netwerk te versterken. 

- Specifiek voor woonprogrammatie vangen de stedelijke en kleinstedelijke kernen 
60% op van de toekomstige behoefte, deze wordt voorzien binnen het bestaande 
ruimtebeslag. 
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- De aanwezige voorzieningen zijn mee sturend voor de ontwikkeling van de kern. 
Deze voorzieningen bepalen mede de uitstraling van de kern. 

- Voorzieningen, met inbegrip van bedrijvigheid en detailhandel, zijn maximaal 
verweven. Voorzieningen, hun vervoersdynamiek en de ruimtelijke inpassing 
worden afgestemd worden op de eigenheid en de potentie van de kern en de 
specifieke locatie.

- Kernversterking wordt ingezet om de levendigheid en het multifunctionele 
karakter te vergroten. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de eigenheid van de 
kern (bv erfgoed, aanwezige attractiepolen).

- Een kleinstedelijke kern speelt in op connectiviteit. Er is een performant collectief 
vervoerssysteem en een goed ontwikkelde multimodale verknoping. 

- De sociale cohesie wordt bevorderd, zowel vanuit de rol die de kern heeft in 
het netwerk (bvb aanwezigheid zwembad) als vanuit de rol op buurtniveau 
(kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden). 

- Ook in kleinstedelijke kernen is het belangrijk om over voldoende open ruimte 
te beschikken. De relatie tussen kern en open ruimte wordt versterkt, door 
middel van een groenblauwe dooradering en beschikbare open ruimten (op elke 
schaal, met inbegrip van buurtgroen). Dit groenblauwe netwerk draagt bij aan de 
verkoeling en vormt ook een netwerk van ontmoetingsplekken. 

- We zetten bijkomende programmatie in om kernen te versterken, vanuit hun 
eigen rol en hun rol in het netwerk. We versterken troeven en begeleiden slecht 
gelegen functies naar geschikte locaties. 

Bovenlokale kernen
- Bovenlokale kernen overstijgen het lokale niveau en bedienen een aantal kernen 

in hun regio. 
- Ze hebben minimaal een matig regionaal voorzieningenniveau en beschikken 

over een kernverzorgend centrum (groot of klein) en goede basisvoorzieningen. 
- Ze hebben minimaal een matige knooppuntwaarde. 
- Een bovenlokale kern heeft meer dan 2 000 inwoners. 
- Specifiek voor woonprogrammatie vangen de bovenlokale kernen 35% op van de 

toekomstige behoefte, deze wordt voorzien binnen het bestaande ruimtebeslag. 
- Samengaand met deze bijkomende programmatie wordt de bovenlokale rol 

van deze kernen verder versterkt, door te voorzien in een optimale multimodale 
bereikbaarheid en door kernversterking in het centrum.

- De aanwezige voorzieningen zijn mee sturend voor de ontwikkeling van de kern. 
Deze voorzieningen bepalen mede de uitstraling van de kern. 

- Voorzieningen, met inbegrip van bedrijvigheid en detailhandel, zijn maximaal 
verweven. Voorzieningen, hun vervoersdynamiek en de ruimtelijke inpassing 
worden afgestemd worden op de eigenheid en de potentie van de kern en de 
specifieke locatie.

- Kernversterking wordt ingezet om de levendigheid en het multifunctionele 
karakter te vergroten. Hierbij vertrekken we steeds vanuit de eigenheid van de 
kern (bv erfgoed, aanwezige attractiepolen). 

- Een bovenlokale kern speelt in op connectiviteit binnen de regio. We zetten in op 
de nabijheid van deelsystemen. 

- De sociale cohesie wordt bevorderd, zowel vanuit de rol die de kern heeft in het 
netwerk (bvb aanwezigheid middelbare school) als vanuit de rol op buurtniveau 
(kleinschalige ontmoetingsmogelijkheden). 

- Ook in bovenlokale kernen is het belangrijk om over voldoende open ruimte 
te beschikken. We versterken de relatie tussen kern en open ruimte, door 
middel van een groenblauwe dooradering en beschikbare open ruimten 
(op elke schaal, met inbegrip van buurtgroen). Groenblauwe netwerken zijn 
structureren. Ze dragen bij aan de verkoeling en vormen ook een netwerk van 
ontmoetingsplekken. 

- We zetten bijkomende programmatie in om kernen te versterken, vanuit hun 
eigen rol en hun rol in het netwerk. We versterken troeven en we begeleiden 
slecht gelegen functies naar geschikte locaties. 
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Lokale kernen
- Lokale kernen zijn kernen op lokaal niveau. 
- Zij bedienen inwoners uit de kern zelf, maar ook uit de nabijgelegen 

bebouwingsconcentraties. 
- Ze beschikken over een basiskorf aan voorzieningen en hebben minstens een 

matige knooppuntwaarde. 
- Lokale kernen nemen in principe maximaal 5% van de toekomstige 

woonprogrammatie op. Deze wordt ingezet op maat van de kern, ter versterking 
van lokale noden, ruimtelijke structuren en specifieke troeven. 

- De focus van lokale kernen ligt in mindere mate in het opnemen van een 
groeiopgave, maar op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. 

- Voorzieningen, met inbegrip van bedrijvigheid en detailhandel, zijn maximaal 
verweven. Voorzieningen, hun vervoersdynamiek en de ruimtelijke inpassing 
worden afgestemd worden op de eigenheid en de potentie van de kern en de 
specifieke locatie.

- Kernversterking wordt ingezet om de levendigheid en het multifunctionele 
karakter te vergroten. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de eigenheid van de 
kern (bv aanwezigheid erfgoed, landschappelijke kenmerken,...). 

- Door te investeren in een multimodale bereikbaarheid (deelsystemen bv.) en een 
sterke relatie met nabijgelegen voorzieningen (in bovenlokale kernen bv.) wordt 
dorpsverschraling tegen gegaan. 

- De sociale cohesie wordt bevorderd, met een sterke focus op het lokale karakter 
en de bijhorende nabijheid. 

- Open ruimte en groenblauwe netwerken zijn structurerend voor de kern. 
- We zetten bijkomende programmatie in om kernen te versterken, vanuit hun 

eigen rol en hun rol in het netwerk. We versterken troeven en begeleiden slecht 
gelegen functies naar geschikte locaties. 

- Alle kernen beogen een duurzame ontwikkeling, waarbij de eigenheid 
(beeldwaarde, nabijheid, herkenbaarheid,…) centraal staat en verhoogd wordt. 
Dit gaat over het verhogen van de beeldwaarde, het versterken van de nabijheid, 
het toegankelijk maken van de publieke ruimte, het robuuster maken van de 
groenblauwe netwerken, de aanwezigheid van ontmoetingsplekken en de 
verknoping binnen het netwerk van kernen. 

- Lokale functies worden gestimuleerd. Zo vormen winkels en scholen in lokale 
kernen vaak een startpunt voor ontmoetingen. De ontwikkeling van de publieke 
ruimte kan hier op inspelen. Het is niet de bedoeling om grootschalige 
voorzieningen te ontwikkelen in kleine kernen. 

Kleine kernen
- Kleine kernen beschikken over een aantal van de basisvoorzieningen, maar zijn 

voor bepaalde voorzieningen afhankelijk van omliggende kernen met een sterker 
voorzieningenapparaat. 

- Kleine kernen nemen geen bijkomende programmatie op. De focus ligt op 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. 

- Aanwezige voorzieningen, met inbegrip van bedrijvigheid en detailhandel, zijn 
maximaal verweven. Voorzieningen, hun vervoersdynamiek en de ruimtelijke 
inpassing worden afgestemd op de eigenheid en de potentie van de kern en de 
specifieke locatie.

- Ontwikkelingsperspectieven zijn gericht op de leefbaarheid van de kern. Hierbij 
speelt de eigenheid een sterke rol. 

- Door te investeren in een multimodale bereikbaarheid (deelsystemen bv.) en een 
sterke relatie met nabijgelegen voorzieningen (in bovenlokale kernen bv.) gaan 
we dorpsverschraling tegen. 

- We bevorderen de sociale cohesie, met een sterke focus op het karakter van de 
kern en de bijhorende nabijheid. 

- Open ruimte en groenblauwe netwerken zijn structurerend voor de kern. 
- We versterken troeven en begeleiden slecht gelegen functies naar geschikte 

locaties. 
- Alle kernen beogen een duurzame ontwikkeling, waarbij de eigenheid 

(beeldwaarde, nabijheid, herkenbaarheid,…) centraal staat en verhoogd wordt. 
Dit gaat over het verhogen van de beeldwaarde, het versterken van de nabijheid, 
het toegankelijk maken van de publieke ruimte, het robuuster maken van de 
groenblauwe netwerken, de aanwezigheid van ontmoetingsplekken en de 
verknoping binnen het netwerk van kernen. 

- Aanwezige functies, passend binnen de kern, worden gestimuleerd. Zo vormen 
winkels in kleine kernen vaak een startpunt voor ontmoetingen. De ontwikkeling 
van de publieke ruimte kan hier op inspelen. Het is niet de bedoeling om 
grootschalige voorzieningen te ontwikkelen in kleine kernen.
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Focus naargelang de specifieke troeven van een kern
Troef droge voeten 
- We vrijwaren overstromingsgevoelige gebieden en ontwikkelen in kernen 

met droge voeten. Kernen met natte voeten kunnen geen aandeel in de 
woonprogrammatie opnemen, ongeacht hun type. We werken aan een herstel 
door een geleidelijke uitdoving van bebouwing in valleigebieden, ten voordele 
van nabijgelegen locaties in (delen van) kernen met droge voeten.

Troef stationsomgeving
- We ontwikkelen nabij multimodale knopen. We versterken stationsomgevingen 

door te investeren in een programmatie, afgestemd op deze knoop. Dit gaat hand 
in hand met het voorzien van een kwaliteitsvolle publieke ruimte, voldoende 
voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden en de creatie van een multimodale 
verknoping.

Troef fietssnelweg
- Fietssnelwegen vormen een goede aanzet om kernen in te richten vanuit het 

fietsperspectief. Fietssnelwegen geven toegang tot een fietsnetwerk, met sterke 
verknoping. In deze kernen kan ingezet worden op een ontwikkelingsperspectief 
dat het fietsnetwerk benut als ruimtelijke drager. Zo brengen we plekken, 
netwerken en mensen samen.

Troef poort tot landschap
- De nabijheid van groen in onze woonomgeving is cruciaal. Daar waar kernen 

grotere landschappen ontsluiten, ontstaat een aantrekkingskracht. Het is 
belangrijk om dit mee te nemen binnen ontwikkelingsperspectieven. Het 
ontsluiten van landschappen, gaat samen met het voorzien van een multimodale 
verknoping, met de aanwezigheid van voldoende voorzieningen (logies, horeca, 
fietsenstalling,…) in een kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke ruimte. 
De omvang van de poort staat in relatie tot het omliggende landschap en de 
desbetreffende kern.

Troef havengebied wonen en werken 
- Wonen en werken in havengebieden gaat vaak hand in hand. Dit is een sterke 

troef, die ook de nodige aandacht vraagt. We willen een divers aanbod overal en 
we willen inspelen op de nabijheid van tewerkstelling. Ontwikkelingen sluiten 
aan op havengebieden en gaan samen met een versterking van de multimodale 
ontsluiting, de nodige voorzieningen en de inzet op diverse doelgroepen. 
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6 Alles op de juiste plek
Maatschappelijke activiteiten kunnen we niet eender waar situeren. In relatie tot de 
focus creëren we een kwalitatieve kernversterking en verdichting, die inspeelt op de 
lokale noden en dynamieken. Dit wil zeggen dat maatschappelijke voorzieningen op 
de juiste plek komen in relatie tot hun gebruikers, de stromen die ze teweeg brengen 
en rekening houden met een bovenlokaal evenwicht tussen kernen. Zo ontstaat een 
solidaire (be)leefomgeving, met een ruim en kwaliteitsvol aanbod voor iedereen.

Aanpak ruimtelijke vertaling
De focus (variatie en troeven) van kernen in het netwerk, geeft een eerste inzage in 
ontwikkelingsperspectieven voor kernen. Om specifieke noden te beantwoorden 
op de juiste plek, is een gebiedsgerichte benadering essentieel. De demografische 
veranderingen doen zich niet overal in dezelfde mate voor binnen de provincie. Om 
maatschappelijke voorzieningen ook effectief op de juiste plek te positioneren is 
maatwerk nodig. De rol van de kernen wordt daarom, in relatie tot de focus binnen 
het netwerk, gebiedsgericht en op maat verder ingevuld.

De focus (variatie en troeven) in het netwerk vormt een basis om de 
woonprogrammatie voor elke woonregio te verdelen naar de kernen, dit zowel voor 
het lokaliseren van het nodige bijkomend aanbod in functie van het toenemend 
aantal huishoudens als voor het maken van geleidelijke herschikkingen binnen 
het bestaande woonaanbod. We gaan daarbij uit van een strategische kijk op 
bovenlokale schaal voor de hele provincie. We wensen de programmatie op zo’n 
manier te doen dat het bovenlokale netwerk wordt versterkt. Naast wonen, moeten 
ook andere voorzieningen volgen om te komen tot een solidaire (be)leefomgeving. 



98 99Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving voorontwerp april 2022

Gebiedsgerichte benadering van elke woonregio

Demografische veranderingen doen zich niet overal in dezelfde mate voor 
binnen de provincie en houden zich ook niet aan gemeentegrenzen. Op basis 
van verhuisbewegingen kunnen we op bovenlokaal niveau gebieden aanduiden 
waarbinnen mensen een woning zoeken. Dit beschouwen we als functionele en 
samenhangende gebieden, de woonregio’s. 
(Studie van de Woonregio’s in Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/
ruimte2050 > Onderzoeken)

Woonregio’s kunnen van elkaar verschillen door hun demografische opbouw en 
behoeften, hun ruimtelijke en landschappelijke context. Hierdoor kan het opvangen 
van de opgave naar de kernen zich per woonregio anders vertalen. Alles op de juiste 
plek vraagt maatwerk.

Binnen deze bovenlokale schaal van de woonregio’s en volgens hun woonprognose 
bepalen we de rol die een kern kan opnemen in de woonprogrammatie. Daarbij 
vertrekken we van een ruimtelijke opgave (wonen en voorzieningen) per woonregio. 
We verdelen deze opgave binnen de kernen van de woonregio. We sturen niet aan 
op een verschuiving van de ene regio naar de andere. De evenwichten tussen de 
woonregio’s worden als een bestaand gegeven beschouwd.

We willen komen tot een grote diversiteit binnen elke woonregio. Om die reden is 
het belangrijk om de programmatie ook verder te verfijnen binnen de woonregio’s. 
Hiermee spelen we in op de verschillende noden (vb. meer of minder behoefte, 
relatie tot attractiepolen,...) en op de eigenheid van een woonregio (vb. sterk 
verstedelijkte regio of meer gelijkwaardige, aanvullende kernen, specifieke 
landschappelijke kenmerken). 

Gebiedsgerichte benadering van elke kern

Het is belangrijk om de kernen ruimtelijk op een logische manier aan te duiden 
(te belijnen). We vertrekken hierbij van de focus van de kernen in het netwerk, de 
kernen zoals omschreven in hoofdstuk 5 en gebruiken de RURA-contouren of de 
belijning van de hoofddorpen en woonkernen als basis.

De RURA-contouren duiden plekken aan die voldoende hoge dichtheid hebben. Voor 
de aangeduide kernen kan de invulling op het terrein dus ruimtelijk en morfologisch 
afwijken van deze contouren. Gemeenten kunnen mits voldoende (ruimtelijke) 
argumentatie een verfijning van deze contour van de kern voorstellen. Contouren 
van kernen of van bebouwingsconcentraties die dicht bij elkaar gelegen zijn, kunnen 
we eventueel als één geheel beschouwen. De zones tussen de contouren van de 
RURA-kernen of de belijning van de hoofddorpen en woonkernen zien we daarbij 
in principe niet als verdichtingsgebieden. Hier zijn open ruimte, groenblauwe 
dooradering en ecosysteemdiensten belangrijk.

Het verfijnen van de contouren van de stedelijke, de kleinstedelijke en bovenlokale 
kernen gebeurt via een te voeren participatief proces per kern, voor de (klein)
stedelijke kernen ook gekend als ‘afbakeningsproces stedelijke gebieden’. Binnen 
dit proces worden de bovenlokale krachtlijnen voor het ruimtelijk functioneren van 
de kern uitgetekend en worden de grensstellende elementen tussen de stedelijke 
harde sfeer en het ommeland van de stad vastgelegd. 

Indien een contour wordt verfijnd, zal dit gebeuren op basis van de potentiekaarten 
uit het beleidskader robuuste en veerkrachtige ruimte. Daarbij houden we ook 
rekening met het fysisch-natuurlijk systeem en de ecosysteemdiensten. In een 
tweede orde maken we gebruik van de kaarten knoop- en voorzieningenwaarde. 
We kiezen we ervoor om kernversterking en verdichting te realiseren op plekken die 
goed scoren op vlak van bereikbaarheid en voorzieningenniveau en die gelegen zijn 
binnen het ruimtebeslag. 
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Knoop- en voorzieningenwaarde van het ruimtebeslag De functionele invulling van de plek wordt ook mee bepaald door het beleidskader 
circulaire samenleving. Indien bij de ontwikkeling van de kernen plekken buiten 
ruimtebeslag zouden ingezet worden voor maatschappelijke ontwikkelingen, dan 
worden deze gecompenseerd door elders ruimtebeslag om te zetten naar open 
ruimte.

Het opnemen van een rol door een kern is afhankelijk van zijn focus, maar ook van de 
potenties zowel van de omgeving van de kern als binnen de kern zelf. Geen enkele 
kern is daardoor gelijk bij de uitwerking van de concrete ruimtelijke kwaliteit op het 
terrein (voorzieningen/publiek domein/ identiteit). 

Principes planningsneutraliteit en compensatie van ruimtebeslag 

Binnen dit beleidsplan willen we inzetten op een transitie en ommekeer in ons 
ruimtegebruik. We willen hierbij het tij keren van het ongebreideld aansnijden en 
de verdere versnippering van de open ruimte. Bovendien willen we ook de opgave 
waarbij juridisch woonaanbod op slecht gelegen kernen en plekken ligt, aanpakken. 
Om deze transitie en de bouwshift mee te ondersteunen, hanteren we de principes 
van planningsneutraliteit en compensatie van ruimtebeslag.

Met planningsneutraliteit doelen we op een verstandig groeien waarbij we de vraag 
naar bijkomende ruimte voor wonen maximaal opvangen binnen de bestaande harde 
bestemmingen. Indien toch een herbestemming gebeurt van zachte naar harde 
bestemming, moet dit elders gecompenseerd worden binnen de woonregio.

Het principe van compensatie van ruimtebeslag stelt dat bij aansnijden van open 
ruimte voor een woonontwikkeling een gelijk ruimtebeslag (verharding, bebouwing) 
op een plek, gelegen buiten een bovenlokale en stedelijke kern, wordt geschrapt. 
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POTENTIES
6.1 Alles op de juiste plek binnen de woonregio’s
Om wonen en woonondersteunende voorzieningen te bundelen in de kernen en 
zo een solidaire verdeling van maatschappelijke voorzieningen in het netwerk van 
kernen te realiseren, bouwen we voort op het bestaande netwerk van kernen. We 
realiseren een kwalitatieve kernversterking binnen kernen, rekening houdend met 
hun focus.

Demografische ontwikkelingen en de daarmee samengaande tendensen in het 
wonen, situeren zich op een schaal die de gemeentegrenzen overstijgt. Woonvragen 
en het beschikbare woningenbestand wordt bepaald door heel wat factoren die 
elkaar ook wederzijds beïnvloeden. Bovendien beperkt dit zich ruimtelijk niet 
tot de grenzen van een gemeente, maar situeert dit zich binnen welbepaalde 
gebieden. Geografisch kunnen we deze woondynamiek aflijnen binnen verschillende 
woonregio’s. Dit zijn gebieden met een eigen demografische en woondynamiek. 

Vanuit de focus in het netwerk van kernen gaan we binnen de woonregio’s op 
zoek naar een evenwichtige verdeling van de woonopgave binnen de specifieke 
woonregio.

Van woonopgave 2035 voor de hele woonregio…
Vermits verhuisbewegingen zich sterk afspelen binnen woonregio’s, is het belangrijk 
om de woonopgave op dit niveau vast te nemen. De bovenlokale opgave wordt 
eerst verdeeld over de woonregio’s en binnen deze woonregio’s over kernen, die 
in relatie staan tot elkaar. Een opgave in de ene kern heeft wisselwerking met de 
andere kernen. Deze opgave en ook de contour van de kern zien we als een van de 
bovenlokale uitgangspunten, die te verfijnen zijn op het niveau en op maat van de 
woonregio.

Binnen de woonregio situeren zich diverse woonbehoeften. In functie van sociale 
inclusie houden we rekening met alle doelgroepen. De woonprogrammatie heeft 
dan ook betrekking op een totale bouwprogrammatie die rekening houdend met de 
sociaal-demografische doelgroepen moet verfijnd worden.

In Oost-Vlaanderen kunnen we volgende woonregio’s onderscheiden: 
WR 1. Aalst
WR 2. Brugge (deel van een grensoverschrijdende woonregio)
WR 3. Antwerpen
WR 4. Avelgem-Zwevegem
WR 5. Buggenhout
WR 6. Dendermonde
WR 7. Eeklo
WR 8. Gent (zie clusters)
WR 9. Geraardsbergen
WR 10. Ninove
WR 11. Oudenaarde
WR 12. Ronse
WR 13. Sint-Niklaas
WR 14. Waregem
WR 15. Zottegem



104 105Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving voorontwerp april 2022

Woonregio’s Voor deze woonregio’s – en de clusters binnen de woonregio Gent – bepaalden we 
op basis van de open huishoudenprognose 2017-2035 (Statistiek Vlaanderen) een 
woonopgave voor de toekomst. Volgens deze prognoses stijgt het inwonersaantal 
tussen 2017 en 2035 met 8,1%, het huishoudensaantal stijgt zelfs met 10,2% 
in dezelfde periode. De prognoses werden verdeeld over de woonregio’s. Bijna 
overal stijgt het aantal huishoudens sterker dan het aantal inwoners als gevolg van 
gezinsverdunning. De stad Gent is hierbij een uitzondering.

Uit de cijfers blijkt dat in de woonregio Gent het grootste aandeel van de bevolkings- 
en huishoudengroei verwacht wordt, gevolgd door de woonregio’s Aalst en Sint-
Niklaas.

De woonregio Gent werd omwille van zijn omvang nog uitgesplitst naar clusters.  
Voor deze woonregio doen we de analyse op het niveau van de clusters:
- Cluster 1 Deinze
- Cluster 2 Gavere-Zingem
- Cluster 3 Lokeren
- Cluster 4 Meetjesland
- Cluster 5 Oosterzele
- Cluster 6 Wachtebeke-Moerbeke
- Cluster 7 Wetteren-Wichelen
- Cluster 8 Gent
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Op basis van de open huishoudenprognose 2017-2035 van Statistiek Vlaanderen 
hebben we een indicatie voor de woonopgave voor elke woonregio.

De cluster Gent heeft, volgens deze prognoses, een derde deel in de opgave voor 
de woonregio Gent (33,9%). In de clusters Deinze en Lokeren en Meetjesland wordt 
samen 40% van deze opgave verwacht. 
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Op zoek naar plek voor bijkomende 50 000 huishoudens  
voor Oost-Vlaanderen

Op basis van de recente huishoudensprognoses zullen we tegen 2035 (basisjaar 
2020) met een groei geconfronteerd worden van ca. 65 000 huishoudens voor de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Deze prognoses schatten de groei van de bevolking 
en het aantal huishoudens, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals 
gezinsverdunning of vergrijzing. Dit geeft ook een indicatie van de behoefte aan 
bijkomende woongelegenheden als we er van uitgaan dat één huishouden één 
wooneenheid betrekt.

Voor 65 000 bijkomende huishoudens moeten we dus een woonplek voorzien 
binnen de provincie. We zoeken binnen dit beleidskader onder meer naar een 
antwoord op deze toekomstige woonbehoefte. Waar voorzien we deze bijkomende 
woonplekken? En hoe zorgen we ervoor dat de woonplekken op de juiste plek 
terecht komen binnen het netwerk van kernen? Hoe rijmen we deze prognoses en 
woonbehoefte met het reeds bestaand juridisch woonaanbod in de provincie dat niet 
steeds op de beste plekken gelegen is? 

Via de focus in een netwerk van kernen
Variatie en troeven bepalen samen de focus en dus ook de mate waarin 
bebouwingsconcentraties zich verder kunnen ontwikkelen (binnen de weergegeven 
contour). Variatie wordt bepaald door een samenspel van het aantal inwoners, 
het voorzieningenniveau, de knooppuntwaarde en de aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen. Troeven zetten een specifiek kenmerk in de verf, dat een 
(onderscheidende) meerwaarde kan betekenen in het ontwikkelingsperspectief, met 
name de ligging in niet-overstromingsgevoelig gebied, de nabijheid van station en/
of fietssnelweg, de aanwezigheid van een poort tot het landschap en/of erfgoed in 
de kern, de nabijheid van een havengebied, een mogelijke koppelkans op vlak van 
energie. 

We maken een fiche op per woonregio, uitgaande van de studie van de woonregio’s 
(programma) en van de vastgelegde focus (variatie en troef). Deze fiche omvat een 
voorstel tot verdeling en bijhorende onderbouwing. Op basis hiervan starten we 
een dialoog op binnen de woonregio’s om te komen tot een finale verdeling en een 
afsprakenkader.

Naar een evenwichtige verdeling per woonregio
De prognose wordt binnen de woonregio verdeeld, vanuit de vooropgestelde 
focus voor elke kern. Dit laat toe om binnen de woonregio voldoende diversiteit te 
voorzien, dit zowel vanuit de aanwezige variatie als vanuit de aanwezigheid van 
troeven. 

We vertrekken bij het verdeelvraagstuk van de typering van kernen, zoals die 
in hoofdstuk 5 aan bod kwam. In de typering wordt volgende variatie in kernen 
gehanteerd: stedelijke kernen, kleinstedelijke kernen, bovenlokale kernen, lokale 
kernen, kleine kernen. (De overige bebouwingsconcentraties beschouwen we in 
principe niet als kernen, maar zij kunnen deel zijn van een kern).
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Bij de verdeling van de woonbehoefte per woonregio kiezen we voor een scenario 
dat de bestaande stedelijke gebieden en bovenlokale kernen uitdrukkelijk versterkt. 
Dit wil zeggen dat zij verhoudingsgewijs een grotere rol zullen hebben in het 
opnemen van de woonbehoefte dan de andere kernen. We willen hierbij ook verder 
inzetten op het realiseren van de trendbreuk waarbij stadsvlucht en wonen op het 
platteland worden omgeturnd. We zetten in op een versterking van respectievelijk de 
stedelijke gebieden en de bovenlokale kernen en werken hierbinnen verder aan een 
aanbodbeleid.

Om de bijkomende woonbehoefte per woonregio te verdelen worden volgende 
richtcijfers en -lijnen gehanteerd:
- minimaal 60% van de behoefte moet binnen stedelijke gebieden voorzien 

worden;
- ca. 35% van de behoefte in de bovenlokale kernen;
- maximaal 5% in de lokale kernen.
- De bestaande procentuele verdeling huishoudens binnen de stedelijke en het 

gebied buiten deze afbakening geldt daarbij als absoluut minimum. De verdeling 
van de woonbehoefte mag er dus niet toe leiden dat de trendbreuk stedelijk 
gebied – niet stedelijk gebied wijzigt ten nadele van het stedelijk gebied.

- De procentuele verdeling van de woonopgave naar de kernen kan per woonregio 
aangepast worden waarbij het aandeel van de opgave voor de lokale kernen kan 
opgenomen worden in bovenlokale kernen of het stedelijk gebied. Het aandeel 
van de bovenlokale kernen kan binnen deze logica ook opgenomen worden door 
het stedelijk gebied. 

- Voor de kleine kernen, overige bebouwingsconcentraties en gebieden buiten de 
kernen wordt er beleidsmatig geen bijkomende woonopgave voorzien.

Op maat toegepast voor de woonregio en haar kernen

Woonbehoefte versus het beschikbare aanbod

Een evenwichtige verdeling van de woonbehoefte over de woonregio is een eerste 
stap. Het toetsen van deze behoefte aan het nog beschikbare woonaanbod 
(register onbebouwde percelen, leegstand, geplande (reconversie)projecten,…), 
is een belangrijke bijkomende stap. Sommige kernen zullen veel beschikbaar 
juridisch woonaanbod hebben, terwijl andere quasi geen aanbod meer over 
hebben. Bovendien zal dit bestaand aanbod niet steeds op de juiste plek liggen. 
Het in kaart brengen van het nog beschikbaar juridisch woonaanbod op niveau 
van de woonmarkt is nodig om vat te krijgen op de mogelijke (ongewenste) 
woonontwikkelingen binnen de regio. 

Een woonprogrammatie aangepast aan de doelgroepen  
van de solidaire (be)leefomgeving

Het verdeelvraagstuk per woonregio gaat verder dan de zuivere kwantitatieve opgave 
van bijkomende woongelegenheden voor de kernen. De expliciete doelstelling is 
om niet enkel te voorzien in woonunits, maar in geschikte woningen die effectief 
voldoen aan de noden van de socio-economische doelgroepen. 

Op het niveau van de woonregio wordt bij de verdeling daarom volgende elementen 
expliciet meegenomen:

- Woontypologie
 Er is een verschuiving aan de gang op vlak van de gezinssamenstelling, waarbij 

de nood aan klassieke gezinswoningen daalt. De noden voor 1-persoongezinnen 
(en dus kleinere compactere woontypes) nemen heel sterk toe, evenals noden 
voor grotere nieuw-samengestelde gezinnen of gemeenschapswonen. Er dient 
voor dit aspect aandacht te gaan naar de verhouding tussen klassieke woningen, 
appartementen en andere woontypes binnen de woonregio.
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- Socio-economische doelgroepen
 Op het niveau van de woonregio dient tot een evenwicht te worden gekomen op 

vlak van betaalbaarheid van woningen, zodat er voor de verschillende socio-
economische doelgroepen voorzien wordt in een voldoende aanbod. Sterke 
aandacht moet uitgaan naar de huurmarkt, het aanbod aan bescheiden wonen 
en de noden op vlak van sociale huisvesting (met onder meer het bereiken van 
het sociaal objectief).

- Demografische en maatschappelijke doelgroepen
 Binnen de woonregio’s zijn verschillende demografische en maatschappelijke 

doelgroepen relevant in het verdeelvraagstuk. In de eerste plaats is het nodig 
om een correcte inschatting en verdeling te maken van de verschillende 
demografische groepen in de Oost-Vlaamse samenleving die elk hun specifieke 
noden hebben (gezinnen met kinderen, jongeren, studenten, medioren, 
senioren). Deze noden kunnen enerzijds opgevangen worden door te voorzien 
in een aangepaste typologie (kotwonen, zorgwonen,…), maar zijn ook bijzonder 
relevant wanneer de kernen worden bekeken op vlak van bereikbaarheid en 
voorzieningenniveau. Daarnaast gaat het hier ook over nieuwkomers in de 
woonregio’s of over groepen met specifieke noden bijvoorbeeld op vlak van zorg 
of toegankelijkheid. 

Bij de bovenstaande elementen wordt uitgegaan van solidariteit tussen de kernen en 
van een menging van woontypologie en aangepaste woningen in iedere kern. Kernen 
mogen zich niet toespitsen op één enkele nood of doelgroep. We willen maximaal 
kansen genereren door de juiste woonplek aan te reiken. 
We vullen de noden in de eerste plaats in door het bijkomende woonaanbod in de 
woonregio gericht in te zetten. Het inzetten van dat woonaanbod dient de noden te 
lenigen van de doelgroepen. Het nog bijkomend inzetten op woningtypes waarvoor 
reeds een overaanbod voor aanwezig is, of die onevenwichten verder versterken kan 
niet. 

Het is echter duidelijk dat we ook aan het bestaande aanbod moeten werken om 
het evenwicht te herstellen. Hierbij kan bijvoorbeeld verwezen worden naar het 
komende overaanbod aan klassieke eengezinswoningen. In de kleinere kernen waar 
we geen bijkomend woonaanbod voorzien, kan ingrijpen in het bestaande aanbod 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan het solidariteitsprincipe.

Het verder voortbouwen op bestaande troeven

Binnen het netwerk van kernen in een woonregio, bouwen we voort op de bestaande 
troeven van de kernen. Het is niet wenselijk om te komen tot een afvlakking van de 
diversiteit of de identiteit, noch om een verdelingssysteem zodanig aan te pakken 
dat alle kernen hierdoor een zelfde schaalgrootte zouden krijgen. Dit doet immers 
afbreuk aan de belevingswaarde. Het komt erop aan om tijdens het verdelingsproces 
te komen tot positieve keuzes in functie van de troeven.

Basisfocus

Voor de voorzieningen gaan we uit van de complementariteit tussen de kernen. In 
de lokale en kleine kernen behouden en versterken we de basisvoorzieningen. De 
bovenlokale kernen nemen grotere regionale voorzieningen op, maar doen dit in 
complementariteit met de andere bovenlokale kernen van de regio. Zo komen we tot 
een volledige invulling van de noden van de woonregio. De stedelijke kernen worden 
ingericht met een volwaardig aanbod aan regionale voorzieningen en zijn de locatie 
voor voorzieningen op de metropolitane schaal (hier in complementariteit binnen 
het netwerk van steden.

Op vlak van werken voorzien we in verweefbare activiteiten binnen iedere kern. 
Ruimte voor niet verweefbare activiteiten wordt voorzien in de stedelijke en de 
bovenlokale kernen.

Door het uitspelen van de troeven per kern kunnen we komen tot een uniek profiel 
per kern. Niet alle kernen hoeven immers uitgewerkt te worden als een poort naar 
de open ruimte, als een plek voor specifieke economische activiteiten, als een plek 
waar cultuur de bovenhand haalt of als een baken op vlak van zorg. We leggen een 
focus zodat we op een efficiënte manier, volgens de bestaande troeven, alle functies 
kunnen aanbieden aan de bewoners en de bezoekers van de regio.
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Binnen de woonregio zorgen we voor de connectie tussen de kernen en 
bereikbaarheid van de kernfuncties. De kernen krijgen op die manier een goede en 
directe verbinding met hun directe ommeland. De kleine en lokale kernen worden 
gelinkt met de bovenlokale en de stedelijke kernen van de woonregio. Op die manier 
kunnen alle inwoners op een kwalitatieve manier gebruik maken van de regionale 
voorzieningen. Tussen de stedelijke kernen is een heel sterke interconnectie 
aanwezig zodat de bereikbaarheid van de metropolitane functies wordt gewaarborgd 
voor iedereen.

Kernen gaan een relatie aan met hun bewoners en met hun omgeving. Dit gaat 
verder dan het voorzien in een divers aanbod om te wonen en te werken, binnen het 
netwerk van kernen. Er wordt ook ingezet op een kwaliteitsvolle publieke ruimte, op 
groenblauwe netwerken en een klimaatrobuuste omgeving.

Naar een rol voor elke kern

Solidariteit: komen tot afspraken tussen de kernen/ 
tussen de gemeenten over de woonregio 

Het verdeelvraagstuk binnen een woonregio, de schikking van de voorzieningen, het 
uitspelen van de troeven van een kern en het zorgen voor de geschikte connectiviteit 
is de resultante van een proces waarbij de lokale en bovenlokale kennis, inzichten 
en belangen worden samengebracht. Binnen dit te voeren proces zijn 2 verschillende 
schaalniveaus te onderscheiden, met name op het niveau van de woonregio en op 
het niveau van de kernen zelf.

Het verdeelvraagstuk op niveau van de woonregio

In iedere woonregio in Oost-Vlaanderen is er een verdeelvraagstuk aanwezig voor 
bijkomend aanbod wonen (bijkomend aantal huishoudens) naar de verschillende 
kernen. Het valt ook te verwachten dat daarnaast in elke woonregio onevenwichten 
aanwezig zijn op vlak van typologie en de noden van de doelgroepen. Het maken van 
een verdeling is noodzakelijk.

De sleutel van deze verdeling ligt op het bovenlokale vlak. De woonregio’s zijn niet 
gerelateerd aan de administratieve grenzen en vragen betrokkenheid van meerdere 
gemeentebesturen. In partnerschap met de gemeenten ondernemen we daarom 
voor elke woonregio een besluitvormingstraject waarin een aantal stappen kunnen 
worden onderscheiden.

 Verdere doorvertaling van de noden en het bestaande aanbod van de betreffende 
woonregio.

 In deze fase wordt dieper ingegaan op de noden van de woonregio. De 
woonopgave en noodzaak aan woonaanbod wordt verder toegespitst op vlak 
van woontypologieën en doelgroepen binnen de woonregio. Het actuele aanbod 
(effectief en planologisch) wordt in kaart gebracht.
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- Vertalen naar een ambitie (streefdoelen) voor de regio als geheel
 Het confronteren van de vragen met het aanbod zorgt voor helderheid op vlak 

van de effectieve opgaves in de regio. We komen in deze fase tot een duidelijke 
ambitie en streefdoelen voor de woonregio, en dit zowel op het vlak van de 
toedeling van bijkomend woonaanbod als op vlak van herschikkingen binnen het 
bestaande aanbod.

- Opmaken van scenario van verdeling over de kernen van de regio
 In de derde fase wordt participatief gewerkt aan scenario’s waarbij de 

uitdagingen voor de regio worden toebedeeld aan de verschillende kernen 
van het gebied. Hierbij worden de richtlijnen vanuit dit beleidskader gebruikt 
en worden de troeven van de kernen uitgespeeld. We brengen de voor- en de 
nadelen van de verschillende scenario’s in kaart. 

- Besluitvorming – toebedeling en actieprogramma tot uitvoering

 Ten slotte kiezen we een scenario en een actieprogramma voor de desbetreffende 
woonregio. 

Het gekozen scenario vormt de basis voor uitvoering voor de volledige verdere 
looptijd van dit beleidskader (voorzien tot 2035). Het is, gelet op de inertie van het 
bebouwde weefsel, immers noodzakelijk om over een langere looptijd consequent 
te blijven. Beperkte aanpassingen kunnen evenwel noodzakelijk zijn in functie van 
nieuwe tendensen op vlak van demografie of doelgroepen.

Voor de woonregio Gent voeren we dit proces per deelregio. Voor deze deelregio’s 
voorzien we bijkomend in een overkoepelende coördinatie voor de volledige regio. 
Binnen deze coördinatie gaat de aandacht naar het functioneren van de regio als 
geheel en naar het grootstedelijk functioneren. 

6.2 Alles op de juiste plek in en rond elke kern
De ontwikkeling van iedere kern binnen het netwerk van kernen is maatwerk en 
willen we uitvoeren in partnerschap. Met dit beleidskader wensen we hiervoor wel 
enkele hefbomen naar voor brengen, zowel inhoudelijk als op vlak van het te voeren 
proces. Deze hefbomen geven richting aan het gebruik van de troeven per kern en de 
potentiekaarten.

Inhoudelijke uitgangspunten 

Het werkingsgebied kern

De kern functioneert binnen haar contouren. Het is binnen deze contouren dat 
we de verschillende functies van de kern lokaliseren en waar we werken aan 
kernversterking. Binnen deze contouren primeren de maatschappelijke activiteiten, 
buiten de contouren speelt het complex aan ecosysteemdiensten dat een bepalende 
rol (beleidskader robuuste en veerkrachtige ruimte).

Binnen dit beleidskader gaan we uit van de contouren uit het Ruimterapport dat 
via een morfologisch algoritme de kernen aanduidt. Zoals hierboven gesteld is het 
mogelijk om mits motivatie deze contouren te verfijnen. Zo kunnen we meer rekening 
houden met specifieke plaatselijke elementen op vlak van kernmorfologie, verdeling 
van voorzieningen over de kern of om belangrijke elementen die deel uitmaken 
van de identiteit van de kern te kunnen toevoegen. Belangrijk hierbij is dat steeds 
voldaan blijft aan volgende elementen:
- Enkel plekken met ruimtebeslag kunnen in principe mee opgenomen worden om 

de contour van de kern te verfijnen.
- Morfologische samenhang met een grotere dichtheid. Compactheid 

(uitwaaierende woonlinten horen niet tot de kern) Functioneren als 1 geheel ten 
opzichte van de omgevende ruimte

- Aanpassen van de contouren kan niet als doel hebben om tot een wijziging van 
kerntypering te komen. 
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Door een geargumenteerde verfijning is het mogelijk dat vlakbij gelegen kernen 
samenvallen tot één enkele kern. Eventuele tussenliggende zones worden daarbij 
geenszins automatisch als een in te vullen verdichtingszone beschouwd.

Voor de kleine en lokale kernen wordt bij het verfijnen van het werkingsgebied 
uitgegaan van het bestaande woonaanbod (eventueel te herschikken in functie van 
de kernkwaliteit) en een aanbod van een aantal basisvoorzieningen. Deze worden 
opgevangen binnen het bestaande ruimtebeslag binnen de kern. Bij het verfijnen 
van de contour dient niet te worden voorzien in uitbreidingsgebieden.

Voor de bovenlokale kernen kan bij het nader bepalen van de contouren rekening 
gehouden worden met uitbreidingszones van de kern in functie van de rol die de 
kern opneemt in de opgave van de woonregio: het opvangen van grotere bovenlokale 
voorzieningen en de noodzaak aan ruimte voor het opvangen van het bijkomende 
woonaanbod. Delen hiervan zijn mogelijks niet rechtstreeks invulbaar binnen 
het huidige ruimtebeslag of de huidige morfologie van de kern. Een eventuele 
uitbreiding van de contour dient dan ook steeds te worden gemotiveerd ten 
opzichte van de rol die de kern opneemt in de woonregio (en volgens principe 
planningsneutraliteit en compensatie van ruimtebeslag).

Dit geldt evenzeer voor de stedelijke gebieden die daarnaast ook rollen opnemen op 
het vlak van regionale en metropolitane voorzieningen. Omwille van de concentratie 
aan rollen die een stedelijke kern dient op te nemen wordt het bepalen van de 
contour van een stedelijke kern opgenomen in een specifiek te doorlopen proces. 

Densiteit en kernversterking

Het samenbrengen van maatschappelijke activiteiten in kernen verhoogt de 
nabijheid en bereikbaarheid en zorgt door het vrijwaren van open ruimte. Een 
kern is gebaat bij een voldoende hoge densiteit van het weefsel. Zowel op vlak 
van openbare en zachte mobiliteit, voorzieningenniveau, energie (bijvoorbeeld 
voor warmtenetten), maar ook op het vlak van gemeenschapsvorming zijn er 
efficiëntievoordelen. Daarom wordt gestreefd naar een minimale gemiddelde 
dichtheid voor de kernen van 25 wooneenheden per ha.

Binnen de beperkingen die bijvoorbeeld de identiteit van de kern meebrengt, is er 
een opgave op het vlak van verdichting, waarbij onderbenutte delen van het weefsel 
worden omgevormd tot volwaardige invullingen. De voorkeur ligt hierbij eerder op 
het bekomen van een evenwichtige densiteit binnen de volledige kern, dan op het 
invullen van slechts één enkel of enkele zones met ultrahoge densiteit binnen een 
laagintensieve kern. Hoger bouwen kunnen we inzetten om tot kernversterking te 
komen, maar ook hier is een algemene aanpak voor de kernen te verkiezen boven 
het inzetten van één enkel hoogbouwproject. Kernversterking gaat hand in hand met 
een globale visie op de beeldwaarde van kernen.

Delen van de kernen met een hoge tot zeer hoge knooppuntwaarde zoals 
stationsomgevingen zijn een te benutten troef bij het versterken van de kern. 
Inzetten op deze locaties is niet alleen versterkend voor het kernweefsel zelf (via 
hoge bereikbaarheid), maar is ook versterkend voor het functioneren van het 
mobiliteitssysteem binnen de regio. Omgekeerd kunnen delen van een kern, gelegen 
in valleigebied, gevrijwaard blijven met het oog op een robuuste open ruimte.

In de stedelijke kernen en de bovenlokale kernen is de inzet van het bijkomende 
woonaanbod een belangrijke troef. Bij de inzet van dit woonaanbod wordt in de 
eerste plaats gefocust op het bestaande ruimtebeslag eerder dan op het aansnijden 
van greenfields. Een opgave ligt onder meer in het omvormen van de 20ste eeuwse 
vaak open bebouwing in verkavelingsstijl, naar compacte woonsystemen. 
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In de lokale kernen en in de kleine kernen ligt de opgave niet in het creëren van 
bijkomend woonaanbod maar op transformatie. Het verhogen van de densiteit gaat 
hier bijgevolg enkel gepaard met een verschuiving vanuit het huidige woonaanbod 
buiten de kernen (linten en verspreide bebouwing) of via een combinatie 
verdichting/ontpitting (creatie van ruimte voor ecosysteemdiensten) binnen het 
kernweefsel zelf. Een eerste focus kan gelegd worden op het ontwikkelen van een 
aantal densere clusters in deze kernen met een verhoogde centraliteit.

Bij het onderzoeken en plannen van de opgave op vlak van densiteit en 
kernversterking dient in het bijzonder aandacht te worden gegeven aan de verdeling 
van de verschillende woontypologieën binnen de kern (één- en meergezinswoningen 
– open en gesloten bebouwing – laag en hoogbouw) en de noodzaak aan deze 
typologieën voor de verschillende maatschappelijke groepen die binnen deze kern 
een plek hebben/een plek zoeken. Locaties met open ééngezinswoningen zullen in 
veel gevallen een opportuniteit hebben tot omvorming naar een densere gemengde 
woonomgeving.

Interne connectie in de kern – doorwaadbaarheid – connectie van wijken 
en voorzieningen

Een essentieel onderdeel van het maatwerk voor de kernen is de interne samenhang 
en bereikbaarheid van plekken binnen de kern. Er is sterke aandacht nodig voor de 
schikking van de verschillende essentiële functies van de kern (wonen/ werken/ 
cultuur/ ontspanning/ handel). Op vlak van connectiviteit ligt binnen de kern 
de nadruk op doorwaadbaarheid van het weefsel voor de zachte weggebruiker. 
In de stedelijke kernen is een systeem van fietsconnecties en openbaar vervoer 
aanwezig om de verschillende wijken met elkaar te verbinden. Er is sterke aandacht 
voor toegankelijkheid van doelgroepen en voor de verkeersleefbaarheid van de 
kernbewoners.

Binnen het maatwerk voor de kernen speelt de publieke ruimte een belangrijke rol 
als ontmoetingsruimte. Er worden ruimtes voorzien voor samenkomst en voor de 
organisatie van gemeenschappelijke activiteiten op niveau van de kleine kern of 
op wijk- en kernniveau binnen de grotere kernen. Deze locaties sluiten aan op een 
toegankelijke publieke ruimte en een structurerend groenblauw netwerk.

Voorzieningen 

De kernen zijn niet enkel plaatsen om te wonen, maar zijn ook dynamische gehelen 
van maatschappelijke activiteiten. De voorzieningen (openbare voorzieningen, 
onderwijs, cultuur, sport, recreatie,…) en een groot gedeelte van de economische 
activiteiten vinden binnen de kern hun stek.

Binnen iedere kern wordt verder gewerkt aan de aanwezigheid van 
basisvoorzieningen op wandelafstand. Deze basisvoorzieningen worden bij voorkeur 
gesitueerd op een centrale plek binnen de kern (of de wijk voor de grotere kernen) 
zodat ze bijdragen aan gemeenschapsvorming. Bovendien biedt de nabijheid van 
dagelijkse voorzieningen ruimte om minstens de essentiële verplaatsingen te 
verduurzamen. Zo stimuleren we mensen om korte afstanden te voet of met de fiets 
af te leggen en worden we minder afhankelijk van de auto.

Door de stijging van het aantal huishoudens, stijgt ook de vraag naar 
basisvoorzieningen die voortkomen en aansluiten bij het wonen zoals winkels, 
scholen, kinderopvang,… maar evenzeer de vraag naar vrijetijdsvoorzieningen. 
Omdat andere functies zoals wonen en bedrijvigheid economisch interessanter zijn, 
staat de ruimte voor (gemeenschaps)voorzieningen onder druk. Daarom willen we 
voldoende mogelijkheden en ruimte aan deze voorzieningen geven. 

De regionale voorzieningen vinden hun plaats binnen de bovenlokale en de 
stedelijke kernen. Voor de stedelijke kernen wensen we te komen tot een volledig 
aanbod van deze regionale voorzieningen. De bovenlokale kernen bieden een aantal 
van deze voorzieningen aan, in complementariteit met de andere bovenlokale 
en stedelijke kernen van de woonregio. Hierdoor beschikt iedere inwoner over 
alle regionale voorzieningen binnen de regionale woonomgeving. Gezien deze 
voorzieningen een rol hebben zowel voor de kern zelf als voor de andere kernen 
in de woonregio, dient de inpassing in de kern op zo’n manier te gebeuren dat ze 
zowel bereikbaar worden gemaakt vanuit de kern zelf (voetganger, fiets en openbaar 
vervoer) als vanuit het ommeland (met nadruk op fiets en openbaar vervoer). De 
draagkracht van de eigen kern mag niet overschreden worden door de impact van de 
mobiliteitsstromen vanuit het omliggende verzorgingsgebied.

Nieuwe metropolitane voorzieningen vinden een plaats binnen de stedelijke kernen. 
Deze functies worden in complementariteit verdeeld over het netwerk van stedelijke 
kernen in Oost-Vlaanderen. 
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Op vandaag bevinden zich heel wat voorzieningen buiten de kernen. Een 
herlokalisatie naar een plek binnen het netwerk van kernen is aangewezen. 
Metropolitane voorzieningen worden bij een herlokalisatie toegewezen aan de 
stedelijke kernen, regionale aan de bovenlokale of de stedelijke kernen. Daarnaast 
zijn ook voorzieningen aanwezig in een kern van een kleiner schaalniveau (regionale 
of zelfs metropolitane voorzieningen in een lokale of kleine kern). Indien de impact 
op de kern voldoende gemilderd of geflankeerd kan worden én en indien deze 
functie gelegen is op een plek die multimodaal goed ontsloten en dus bereikbaar is 
vanuit de andere kernen, kunnen deze gehandhaafd worden. Een verdere uitbreiding 
is echter niet mogelijk. 

We zien vandaag een zeer verspreid detailhandelspatroon, waarbij winkels in het 
centrum, aan de rand van kernen en langs steenwegen liggen. Deze verspreiding 
heeft als gevolg dat er steeds meer leegstaande panden in de kernen zijn.

- Detailhandel heeft een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en 
aantrekkelijkheid van een kern. In combinatie met andere functies zorgt ze voor 
meer beweging op straat. De aanwezigheid van detailhandel zorgt ervoor dat 
de (be)leefbaarheid van een kern verhoogt en de verplaatsingsdruk met de auto 
binnen een kern afneemt. We willen de kernen maximaal kansen geven voor de 
ontwikkeling van detailhandel. Daarbij is het wel noodzakelijk dat het aandeel 
en omvang van de handelszaken op maat is van de kern, haar omgeving en haar 
verzorgingsgebied. Bijzondere aandacht gaat naar effecten zoals mobiliteit, 
geluid, licht,… 

- Omdat er meer winsten te boeken zijn wanneer verschillende functies 
gecombineerd worden, willen we detailhandel primair in de (klein)stedelijke, 
bovenlokale en lokale kernen. We ondersteunen de gemeenten bij de opmaak 
van een vernieuwend detailhandelsbeleid. Omdat het draagvlak voor handel in 
kernen niet eindeloos is, stellen we voor om het kernwinkelgebied af te bakenen. 

- Grootschalige detailhandel is niet altijd in de kernen inpasbaar. Er moet ruimte 
aanwezig zijn voor winkels complementair aan het kernwinkelgebied. Deze 
grootschalige detailhandelszones zijn gelegen in de directe nabijheid van de 
kern en zijn op een duurzame manier te bereiken. 

Specifiek op het vlak van de voorzieningen wordt binnen het maatwerk het water- en 
het energiesysteem in kaart gebracht. De stromen worden benut voor het lokaliseren 
van nieuwe voorzieningen, woonaanbod en locaties voor economische activiteiten. 
Het bestaande netwerk is daarbij omwille van de maatschappelijke betaalbaarheid 
sturend. Op vlak van energie bepalen de warmtezoneringen de mogelijkheden tot 
kernontwikkeling. 

Werklocaties binnen de kernen 

De nabijheid van wonen en werken is essentieel binnen de uitbouw van de 
solidaire (be)leefomgeving. Er is nood aan de mogelijkheid om te wonen nabij de 
werkplaats en om te werken nabij de woonplaats. Om dit te verwezenlijken zetten 
we in op voldoende ruimte voor economische activiteiten binnen de kernen. Binnen 
het maatwerk voor iedere kern vrijwaren of plannen we ruimte voor verweefbare 
activiteiten. Hiervoor besteden we aandacht aan de schikking van het weefsel en de 
ontsluitingsmogelijkheden. Hierdoor kan verweving gebeuren zonder bijkomende 
hinder. 

De bovenlokale kernen en de stedelijke kernen voorzien in een aanbod aan ruimte 
voor niet-verweefbare economische activiteiten. Deze hebben nood aan specifiek 
hiervoor bestemde terreinen, voorzien van buffers en een gepaste logistieke 
ontsluiting. Naast de aandacht voor het verplaatsen van personen binnen de kernen 
wordt in het maatwerk op niveau van de kern ingezet op de logistieke stromen 
(distributie).

Ecosysteemdiensten in en rond de kern

Bij de kernontwikkeling zijn ecosystemen en de ecosysteemdiensten een bepalend 
onderdeel. De kern wordt zodanig versterkt dat ook het ecosysteem en de 
ecosysteemdiensten binnen de kern en de connectie met de omliggende ruimte 
worden versterkt. 

Het watersysteem bepaalt de plek en de technische voorwaarden voor de 
ontwikkeling van de harde functies. De kernen worden adaptief ontwikkeld. Valleien 
doorheen een kern bieden hierbij zowel uitdagingen als grote kansen. 
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De aanwezigheid van toegankelijk groen is een noodzaak voor het functioneren van 
de kernen. Bij inrichting van de kernen voorzien we minimum 10 m² toegankelijk 
groen op wandelafstand van iedere woning. Bij de kleinere kernen kan dit gebeuren 
via het vormgeven van connecties met de omliggende open ruimte, in de grotere 
kernen door het voorzien van voldoende parken en publiek groen. Voor de stedelijke 
gebieden voorzien we dit een uitgebouwd stadsrandbos. 

De kern is gelegen in een landschap. Het is noodzakelijk om bij het maatwerk per 
kern grondige aandacht te besteden aan de overgangen tussen het dens bebouwde 
weefsel en het open gebied. De kern wordt gericht naar het landschap toe en wordt 
ermee verbonden. 

Tenslotte wordt hier ook gewezen op het belang van de connectie tussen de kern en 
landbouw. Bij de bovenlokale en stedelijke kernen wordt daarom steeds voorzien in 
een voedsellandschap als overgangszone – uitvalsbasis naar het ommeland toe. 

Uitgangspunten planningsproces voor kernen 
Het uitbouwen van de kernen gebeurt met een participatief proces waarbij we de 
verschillende mogelijkheden, troeven en beperkingen van de kern vertalen naar een 
concrete operationele planning en de inzet van instrumenten en acties.

Stedelijke, kleinstedelijke en bovenlokale kernen

Binnen de woonregio’s spelen de (klein)stedelijke en bovenlokale kernen een 
cruciale rol op het bovenlokale niveau, zowel in het opvangen van bijkomende 
noden als voor de verschillende doelgroepen. Ook op vlak van voorzieningen is hier 
een bijzondere opdracht. Het is vanuit die cruciale rol dan ook noodzakelijk om 
verder in te zoomen op het functioneren van deze kernen. 

Voor de (klein)stedelijke en de bovenlokale kernen binnen de regio is het 
noodzakelijk om (in partnerschap tussen het (de) gemeentebestu(u)r(en) en de 
bovenlokale overheden concrete keuzes te maken over de volgende elementen:
- Welke grensstellende elementen heeft deze kern? (Afbakeningsproces)

- Hoe functioneert deze kern ten opzichte van het omliggend gebied en 
overige kernen van de woonregio? Hoe is deze verbonden, welke rollen 
worden opgenomen? Welke rollen zijn naar de toekomst toe noodzakelijk? 
Welke opdrachten heeft deze kern op vlak van voorzieningen of op vlak van 
doelgroepen?

- Hoe functioneert deze kern intern? Zijn de voorzieningen en het woonaanbod wel 
op een geschikte locatie gelegen? Zijn er ingrepen noodzakelijk?

Dit proces werd voor de meeste stedelijke kernen reeds doorlopen in het kader van 
de zogenaamde ‘afbakeningsprocessen voor de stedelijke gebieden’. We evalueren 
de resulterende toekomstvisies en beleidskeuzes ten opzichte van het beleidsplan 
en gebruiken ze mogelijk (en eventueel met aanpassingen) verder tijdens de looptijd 
van dit beleidskader. Voor de overige kernen (lopende of nog niet opgestarte 
processen) maken we de keuzes bij de uitvoering van dit beleidskader. 

De keuzes voor een kern vormen de basis voor uitvoering voor de volledige verdere 
looptijd van dit beleidskader (voorzien tot 2035). Het is gelet op de inertie van het 
bebouwde weefsel immers noodzakelijk om over een langere looptijd consequent te 
blijven. Net zoals op het niveau van de woonregio kunnen beperkte aanpassingen 
evenwel noodzakelijk zijn in functie van nieuwe tendensen op vlak van demografie of 
doelgroepen.

De processen voor de (klein)stedelijke en bovenlokale kernen worden uitgevoerd 
met participatie van zowel de inwoners van de stedelijke kern zelf als de inwoners 
van de omliggende regio. Zij zijn immers ook de gebruikers van de regionale en 
metropolitane voorzieningen die hier een plek krijgen. 

Lokale kernen en kleine kernen

De elementen die hierboven zijn opgelijst voor de stedelijke en bovenlokale kernen 
gelden ook voor de lokale en de kleine kernen. De schaal is echter sterk verschillend, 
de uitdagingen op het vlak van bijkomende ontwikkelingen zijn hier veel kleiner. 
Het participatieve proces is hier ook veel lokaler gericht op de eigen bewoners en de 
lokale besturen. 
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BELEIDSLIJNEN
- Voor alle kernen staat eenzelfde basis voorop, met name een ruimtelijke 

mix van maatschappelijke activiteiten op maat van de kern, een mix van 
woontypologieën, voldoende toegankelijk groen, een kwaliteitsvolle publieke 
ruimte en een klimaatrobuuste omgeving.

 Vanuit de focus in het netwerk van kernen gaan we binnen de woonregio’s op 
zoek naar een evenwichtige verdeling van de woonopgave voor de specifieke 
woonregio. Dit gebeurt in dialoog met de betrokkenen binnen de woonregio. 
Samen wordt een scenario gekozen en komen we tot een actieprogramma voor 
uitvoering (voorzien tot 2035) voor de desbetreffende woonregio. 

- We versterken de complementariteit tussen kernen. Bestaande stedelijke 
gebieden en bovenlokale kernen worden versterkt. In de lokale en kleine kernen 
behouden en versterken we de basisvoorzieningen.

- In functie van sociale inclusie houden we in alle kernen rekening met een 
aanbod voor alle doelgroepen. De woonprogrammatie heeft betrekking 
op een totale bouwprogrammatie die, rekening houdend met de sociaal-
demografische doelgroepen, moet verfijnd worden. Hierbij houden we rekening 
met een diversiteit op vlak van typologie, een aanpak voor socio-economische 
doelgroepen en demografische of maatschappelijke groepen, met specifieke 
noden. 

- Een bijkomend programma wordt ingezet om kernen te versterken vanuit hun 
eigenheid. 

- Binnen de woonregio wordt ingezet op een sterke connectie tussen kernen en 
op de bereikbaarheid van kernfuncties. Hierbij zijn groenblauwe netwerken 
structurerend, evenals de plekken die verbonden moeten worden. Er wordt 
aandacht besteed aan toegankelijkheid, verkeersleefbaarheid en verknopingen.

- De kern functioneert binnen haar contouren. Het is binnen deze contouren waar 
we de verschillende functies van de kern lokaliseren en waar we werken aan 
kernversterking.

- De kern wordt zodanig verdicht en kwalitatief versterkt dat ook het ecosysteem 
en de ecosysteemdiensten binnen de kern en de connectie met de omliggende 
ruimte worden versterkt. Er wordt voldoende groen voorzien op wandelafstand. 

- We streven naar een globale aanpak voor de kernen, waarbij 
verdichtingsvraagstukken voor de gehele kern vastgenomen worden in relatie 
tot de gewenste beeldkwaliteit en in relatie tot specifieke uitdagingen (vb. 
versterken van multimodale knopen, het vrijwaren van overstromingsgevoelige 
gebieden, reconversie van oudere woonwijken, het afstemmen van wijken met 
een lage densiteit op de nieuwe woonnoden het doorbreken van linten,...). 

- Basisvoorzieningen in de kern zijn beschikbaar op wandelafstand voor elke 
bewoner. De voorzieningen (openbare voorzieningen, onderwijs, cultuur, sport, 
recreatie,…) en een groot gedeelte van de economische activiteiten vinden 
binnen de kern hun stek. Regionale voorzieningen vinden een plek in (klein)
stedelijke en bovenlokale kernen, in complementariteit met andere kernen in 
de woonregio. Voorzieningen houden rekening met de stromen die ze met zich 
meebrengen en de draagkracht van kernen ten aanzien van de voorzieningen en 
de stromen.

- De nabijheid van wonen en werken is essentieel binnen de uitbouw van de 
solidaire (be)leefomgeving. We zetten in op voldoende ruimte voor economische 
activiteiten binnen de kernen. 
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7 (Be)leefbare kernen
Via een kernversterkend beleid willen we kwalitatieve en klimaatbestendige stads- 
en dorpskernen creëren met voldoende en noodzakelijke basisvoorzieningen 
en ruimte voor ondernemerschap. We willen dat iedereen binnen onze provincie 
kwalitatief kan wonen, werken en ontspannen.

Het behoud van leefbaarheid in alle kernen is een bijzonder aandachtspunt. We 
versterken en verdichten kernen tot een (be)leefbare en solidaire leefomgeving 
volgens de focus van de kern in het netwerk en benutten daarbij de troeven als 
koppelkansen.

Een aantrekkelijke levendige kern ontstaat door een gevarieerde mix van activiteiten 
in de kern: wonen, bedrijvigheid, winkels, horeca, sport- en recreatieve en 
andere voorzieningen. Om sterke en (be)leefbare kernen uit te bouwen, willen we 
activiteiten (wonen, werken, recreatie,…) selectief in de kernen gaan bundelen en de 
kernen verdichten op maat van de kern.

Een kern kwaliteitsvol versterken bestaat niet alleen uit het verhogen van het 
ruimtelijk rendement waardoor we meer bouwmogelijkheden op dezelfde plaats 
voorzien. Bij verdichting gaat het niet alleen over een bijkomend bouwprogramma, 
maar ook over voldoende ruimte voor ontmoeting, voor groen, aandacht voor 
ontharding en ontpitten van de kern. Mogelijkheden als samentuinen, daktuinen of 
stadslandbouw kunnen bijdragen aan een kwalitatieve kernversterking.

Voor alle kernen staat een kwalitatieve kernversterking met voldoende en 
noodzakelijke basisvoorzieningen en ruimte voor ondernemerschap op maat 
van de kern voorop. Nabijheid van dagelijkse voorzieningen in een (be)leefbare 
woonomgeving (buurt), biedt ruimte om minstens de essentiële verplaatsingen 
te verduurzamen (dagelijkse voorzieningen). We zetten in op inbreiding van de 
kernen via herbestemmen/hergebruiken van erfgoed, gebouwen en gronden in de 
kernen en gaan op zoek naar toekomstige mogelijkheden. We benutten restruimten 
en maken in de kernen plaats voor collectieve voorzieningen (energie, mobiliteit, 
verenigingsleven,…). 
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7.1 Solidair
Via een kwalitatieve kernversterking en verdichting willen we een aangename 
woonomgeving uitbouwen die duurzaam en toekomstgericht is.

Kwalitatieve kernversterking is gericht op compacte en betaalbare woningen. Het 
woonaanbod is gevarieerd en zorgt voor een kwalitatief onderdak voor iedereen. Het 
aanbod en in het bijzonder het bijkomende aanbod, wordt afgestemd op de vraag 
(= doelgroepenbeleid). De opwaardering en kernversterking gebeurt met aandacht 
voor het behoud van een voldoende sociale mix en met het oog op betaalbaar en 
kwalitatief wonen (sociale inclusie).

Daarbij staat de uitbouw van een inclusieve gemengde leefomgeving voorop. Daarbij 
voelden inwoners met verschillende achtergrond zich welkom.

Betaalbaar wonen en doelgroepenbeleid
Momenteel wordt er om fiscale redenen en situaties op de financiële markten veel 
in vastgoed geïnvesteerd. Hierdoor bereiken de prijzen op de private vastgoedmarkt 
ongeziene hoogten. Deze prijsstijgingen zijn ook op de private huurwoningen 
voelbaar. Het zoeken naar een kwalitatieve, goedgelegen en betaalbare 
woning wordt een heuse opgave. Specifieke doelgroepen – alleenstaanden, 
éénoudergezinnen, ouderen, mensen met een laag inkomen en starters – vallen 
vaak uit de boot.

We willen dat iedereen in de provincie kwaliteitsvol woont en dit ongeacht leeftijd, 
gezinstype of inkomen. Als maatschappij moeten we hiervoor samen extra 
inspanningen doen, want wonen is een basisrecht. Doelgroepenbeleid is een 
belangrijk aandachtspunt om dit te bereiken.

Verhogen van het aanbod betaalbare woningen  
voor lagere inkomensgroepen

De Provincie wil niet dat mensen uit lagere of zelfs middelste inkomensgroepen 
geen betaalbare woning vinden. Daarom willen we ons inschakelen in het zoeken 
naar oplossingen voor het creëren van een woningaanbod dat voor deze mensen 
betaalbaar is.

Uitbreiden van het aanbod aan sociale (huur)woningen

Hoewel er steden en gemeenten zijn die hun sociaal objectief behaald hebben, 
stellen we vast dat het aantal mensen op de wachtlijst voor sociale (huur)woningen 
blijft stijgen. Het aanbod aan sociale woningen dekt de huidige behoefte niet en 
de vraag zal nog toenemen. Er zijn nog veel inspanningen nodig om aan deze vraag 
tegemoet te komen. Elke bijkomende sociale (huur)woning telt om het aanbod te 
verhogen. In woonomgevingen met een sterke vraag, wordt bekeken in hoeverre 
reconversie van het private patrimonium noodzakelijk is.

Omgaan met vergrijzing

Door onze welvaart en goed zorgsysteem worden mensen ouder. Voor deze sterk 
toenemende bevolkingsgroep moet er voldoende woonaanbod aanwezig zijn, 
dat inspeelt op de noden van deze doelgroep. Woonzorgcentra worden stillaan 
onbetaalbaar. Het beleid rond het huisvesten van ouderen lijkt sterk gericht op 
thuiszorg. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen. 
Vaak gaat dit om grote gezinswoningen waar de ouder ooit met de kinderen woonde. 
Doordat ouderen in deze woningen blijven, wordt woonruimte onderbenut en is er 
geen doorschuifdynamiek in de woningmarkt.

Thuis blijven wonen kan ook in de vertrouwde kern in plaats van de vertrouwde 
woning. Dit kan in een compactere woning in de nabijheid van verschillende 
voorzieningen. We streven naar een geschikt woonaanbod dat betaalbaar en 
kwalitatief is voor de toenemende groep van ouderen. Dat aanbod varieert 
van compacte, al dan niet aangepaste woning of assistentiewoning tot een 
woonzorgcentrum. Naast een geschikt woonaanbod is het ook belangrijk om 
te voorzien in een toegankelijke publieke ruimte, waardoor voorzieningen voor 
iedereen bereikbaar zijn.
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Ontmoetingsruimte
Ontmoetingsruimte maakt deel uit van een solidaire (be)leefomgeving. We maken 
ruimte voor mensen, een sociaal-inclusieve publieke ruimte met aandacht voor 
alle leeftijdsgroepen en minder mobielen. Een aantrekkelijke publieke ruimte biedt 
kansen voor communicatie en verbinding, voor duurzame verplaatsingsmiddelen en 
wordt niet uitgewerkt vanuit de autobereikbaarheid. 

De kernversterking biedt een voldoende sociale mix in woonprojecten en 
kwalitatieve publieke ruimte die ontmoeting en sociale cohesie stimuleert. 

In de kernen zetten we volop in op wandelen, fietsen, collectief vervoer en gedeelde 
mobiliteit. Dit draagt bij aan ontmoetingen in een kwalitatievere publieke ruimte.

Multifunctionele gebouwen of ruimten waar verschillende functies verweven 
voorkomen (in tijd en ruimte) (zorg, onderwijs, cultuur, diensten en wonen) – geen 
monofunctionele ‘eilanden’ in de gemengde leefomgeving

7.2 Levendig
Door verschillende functies te verweven wordt een kern aantrekkelijker en 
levendiger. Bovendien zorgt verweving ervoor dat verplaatsingen korter en 
duurzamer kunnen verlopen.

Als Provincie willen we blijvend inzetten op het verweven van wonen, handel, 
bedrijven, gemeenschapsvoorzieningen, diensten en kantoren. We stimuleren 
functieverweving en willen bijkomende ruimte voor niet-woonfuncties scheppen. 

Kwaliteitsvol wonen
Compactere woonvormen kunnen in de kernen bijdragen aan een duurzame en 
diverse woonomgeving. De ruimte wordt collectief en daardoor ook efficiënter 
gebruikt.

Verdichting mag anderzijds geen vrijgeleide worden voor heel dichte woonprojecten 
zonder kwaliteit. Er moeten op niveau van het gebouw alsook op stedenbouwkundig 
niveau voldoende kwaliteitsvereisten zijn.

Voldoende aandacht voor de diversiteit van woningtypes is daar één van. Een goede 
mix in het woonaanbod in alle kernen is het streefdoel.

Als provincie ondersteunen we nieuwe (collectieve) woonvormen in de kernen. We 
schenken naast woonkwaliteit ook voldoende aandacht aan de gemeenschappelijke 
(buiten)ruimtes.



134 135Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving voorontwerp april 2022

Werken waar we wonen – wonen waar we werken
Oost-Vlaanderen heeft een bloeiende economie. We kiezen ervoor om de 
economische activiteiten kwalitatief te verdichten op de juiste plaatsen. We 
verdichten binnen de reeds goedgelegen en ontwikkelde bedrijventerreinen alsook 
binnen de goedgelegen multifunctionele kernen. Door functies te verweven en 
bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen kunnen er op vlak van energie en 
circulaire economie koppelingen gemaakt worden.

Verweving van niet-hinderlijke economische activiteiten

We zien een verdringing van verweefbare bedrijven uit de kern. Goedgelegen 
leegstaande bedrijfssites of -terreinen worden vaak omgevormd naar een 
hoofzakelijk monofunctionele (woon)invulling. We streven naar een ommekeer 
en dus naar verweving van niet-hinderlijke bedrijvigheid binnen de kern. Door 
verweefbare economische activiteiten in de kernen te vestigen dragen we bij aan 
de levendigheid van een kern, maken we een koppeling tussen wonen en werken 
en vermindert de druk op de bedrijventerreinen en komt daar ruimte vrij voor niet-
verweefbare bedrijven. 
Wanneer bestaande goed gelegen bedrijfssites of -terreinen in de kernen leeg komen 
te staan, moeten ze in eerste instantie (gedeeltelijk) een nieuwe economische 
ontwikkeling krijgen. Ook bij volledig nieuwe ontwikkelingen moeten we de opties 
voor economische verweving meenemen. 
Verhogen ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen 
Vandaag stellen we op sommige plaatsen een onderbenutting van de bestaande 
bedrijventerreinen vast. We willen het ruimtelijk rendement van goedgelegen 
bedrijventerreinen bij de stedelijke en bovenlokale kernen verhogen. We bekijken 
hoe er op deze bedrijventerreinen meer bedrijven kunnen gehuisvest worden binnen 
dezelfde ruimte en welke wisselwerking er tussen het bedrijventerrein en de kern 
kan ontstaan rond bijvoorbeeld warmtewisseling, etc. Anderzijds onderzoeken we 
of er complementaire functies mogelijk zijn. Dit laatste mag evenwel niet ten koste 
gaan van de strategische ruimte voor bedrijvigheid. 

7.3 Beleving
Alle kernen in de provincie hebben elk hun eigen identiteit en authenticiteit. We 
moeten de ontwikkeling van een kern afstemmen op zijn specifieke karakter. Bij de 
ruimtelijke ontwikkeling van een kern kijken we hoe we erfgoed duurzaam in de kern 
kunnen integreren. De publieke ruimte heeft een prominente rol bij hoe mensen een 
kern beleven.

Integratie waardevol (landschappelijk) erfgoed
Oost-Vlaanderen heeft een rijk erfgoedpatrimonium. De impact van erfgoed wordt 
vaak onderschat. Erfgoed vertelt een geschiedenis van een plek en maatschappij en 
geeft identiteit.

Bouwkundig en landschappelijk erfgoed kunnen een kern ondersteunen als 
toeristische trekpleister, aantrekkelijke woonomgeving, interessante werkplek,… We 
zien erfgoed dan ook als een potentie om kernen op te laden of in de kijker te zetten 
en willen volop inzetten op het efficiënt behouden en gebruiken van erfgoed. Het is 
evenwel niet de bedoeling om erfgoed ‘te bevriezen’ maar om het maximaal in de 
kernen te integreren. 

Publieke ruimte en beeldkwaliteit
De publieke ruimte is de plaats waar iedereen de beeldkwaliteit van het (stedelijk) 
landschap kan ervaren. Het is de ruimte waarin mensen verblijven, in interactie 
gaan, waar ontmoetingen plaatsvinden en waar mensen zich in verplaatsen. De 
publieke ruimte is onlosmakelijk verbonden met haar bebouwde omgeving en vormt 
een essentieel onderdeel van een landschap. 

Het netwerk van parken, pleinen, straten, trage verbindingen in een kern vragen om 
een kwalitatieve benadering volgens de eigenheid en schaal van de kern en haar 
bewoners. Ook de verbondenheid met haar omliggende omgeving via groenblauwe 
netwerken en landschapselementen tot in de kernen zijn een belangrijk element in 
de beleving van een kwalitatieve leefomgeving.
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7.4 Klimaatgezonde omgeving
De Provincie wil klimaatgezond zijn in 2040. We willen een klimaatbestendige 
provincie die de gevolgen van de klimaatverandering proactief aanpakt. We willen 
klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot van onze maatschappelijke activiteiten 
drastisch verkleinen.

Klimaatadaptief
We willen de hitte binnen de kernen beperken, waterlast voorkomen, inzetten op 
hergebruik van water, verdroging beperken en de biodiversiteit versterken. We 
zorgen voor verbonden open en groene gebieden en verhogen we de waterinfiltratie.
 

Open (groene) ruimte

Het fysisch-natuurlijk systeem zoals valleigebieden zijn richtinggevend voor 
toekomstige ontwikkelingen. Door bestaande groenelementen en groene 
ruimte in de gemengde leefomgeving in kernen te behouden, te creëren en te 
versterken benutten we kansen en aanknopingspunten voor klimaatadaptatie. 
Een groene omgeving zorgt namelijk voor verkoeling, CO2-captatie, beeld- en 
omgevingskwaliteit, maar ook infiltratie, perforatie en buffering. Door niet meer te 
bouwen in valleigebieden en watergevoelige gebieden willen we ruimte maken voor 
water en natuur. 

Een visie op parken en groen(elementen) is deel van een kwalitatieve 
kernversterking. Een groene ontmoetingsruimte draagt bij tot meer natuur in de 
kernen en heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen. Door in steden 
en kernen plaats te maken voor een groenblauw netwerk maken we ruimte voor een 
gezonde leefomgeving.

Waterinfiltratie

De klimaatverandering heeft een grote impact op ons watersysteem. We worden 
in de toekomst geconfronteerd met periodes van langere droogte en zien ook 
een toename in het aantal overstromingen. Om dit te verhelpen, zetten we in op 
maatregelen die de waterhuishouding ten goede komt. We willen het water de kans 
geven om te infiltreren in de bodem, om het daar zo lang mogelijk vast te houden of 
vertraagd af te voeren naar het watersysteem.

Bij de verdichting van de kernen stellen we een gezond en klimaatbestendig 
watersysteem voorop. We vermijden bijkomende verharding en bijkomend 
ruimtebeslag. Plaatsen met een hoog infiltratiepotentieel willen we maximaal 
beschermen. Waar mogelijk zetten we in op actief ontharden om infiltratie te kunnen 
garanderen.

Klimaatneutraal

Energie-efficiëntie van gebouwen

Tegen 2050 moet het hele gebouwenbestand energiezuining zijn (Vlaamse 
doelstelling binnen het renovatiepact). Daarvoor moet de renovatiegraad - het 
aantal woningen dat jaarlijks energetisch gerenoveerd wordt - gevoelig worden 
opgetrokken: van minder dan 1% tot ca. 3% per jaar.

Het is belangrijk om hierbij ook verder te kijken dan enkel de energetische aspecten. 
Hierbij denken we ook op schaal van de wijk en de woning aan hergebruik van 
gebouwen en van bouwmaterialen, hemelwatergebruik, -buffering en – infiltratie, 
beperken van het hitte-eilandeffect, maatregelen voor duurzame mobiliteit, ...

Indien de lokale warmtevraag (na renovatie) in een omgeving hoog genoeg is, 
kunnen er kansen ontstaan voor collectieve warmteoplossingen via een warmtenet, 
met diverse mogelijke bronnen: restwarmte, riothermie, aquathermie, (ondiepe) 
geothermie,… Indien de lokale warmtevraag eerder beperkt is, zijn individuele 
warmteoplossingen aangewezen (voornamelijk via warmtepompen). De opmaak 
van warmtezoneringsplannen brengt dit in kaart. In bepaalde situaties (bv. 
industrie, kantoor) kan koude-uitwisseling energetisch interessant zijn, en ook met 
energieopslag kan ruimtelijk rekening gehouden worden.
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Energie-efficiëntie van kernen

Door een kernversterkend beleid te voeren worden de kernen compacter, wat 
winsten levert op vlak van energiebesparing, energieopslag en -opwekking. Hogere 
woondichtheden bieden meer mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet en 
maken het mogelijk dat verschillende functies energie-, warmte- of koude of andere 
(rest)stromen makkelijker kunnen uitwisselen.

Er wordt op maat van de kern en zijn omgeving gekeken hoe er maximaal kan ingezet 
worden op de energietransitie en energie-efficiëntie. Daar waar de vraag naar warmte 
niet voldoende hoog of voldoende geconcentreerd is, zal het noodzakelijk zijn 
individuele alternatieven voor energiebesparing, energieopslag, energieopwekking 
en warmtenetten te voorzien. Als provincie willen we iedereen stimuleren om naar 
groene energie over te schakelen door o.a. groepsaankopen van zonnepanelen of 
participatie in energiecoöperaties.

Collectieve/gedeelde voorzieningen

Door maatschappelijke activiteiten in kernen te bundelen, creëren we voldoende 
kritische massa zodat we kunnen inzetten op gedeelde voorzieningen.
Op maat van de kern wordt op goed bereikbare plekken ruimte gemaakt om 
deelvoorzieningen aan te bieden. Dit kan gaan van deelvoorzieningen op vlak van 
mobiliteit (deelaanbod in hoppin-punten) maar ook op vlak van gedeelde ruimten, 
samen tuinen,… (meervoudig ruimtegebruik). Ook de genoemde warmte- en 
koudenetten of collectieve energie-opslag zijn hier sprekende voorbeelden van.

Slimme mobiliteit

Onze verplaatsing en transport is goed voor maar liefst 38 procent van de CO2- 
emissies. Als provincie willen we werk maken van minder vervuilende kilometers en 
trekken we volop de kaart van duurzame mobiliteit.

Duurzame mobiliteit begint bij slimme ruimtelijke ordening. Door kernen te 
verdichten en voorzieningen, woningen en werkplekken te bundelen kan 
het aantal verplaatsingen verminderen. Gedeelde en klimaatvriendelijke 
mobiliteitsalternatieven verbinden de kernen. 

Strategie en uitvoering

Dit deel zal pas uitwerking krijgen in het ontwerp van beleidsplan -gebaseerd op het 
verdere overlegtraject extern en intern.

8 Actieprogramma 2035
Wat zullen we concreet doen om onze doelstelling 2035 te realiseren?
Welke rol neemt de Provincie daartoe op?
Welke instrumenten?

8.1 Bovenlokale opgaves opnemen
Rol provincie en acties 2035

8.2 Gebiedsgericht maatwerk vorm geven
Rol provincie en acties 2035

8.3 Kwalitatieve doelstellingen lokale doorwerking geven
Rol provincie en acties 2035
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9 Samenwerking
In het beleidskader ‘transitie naar een solidaire beleefomgeving’ staan we stil bij 
de impact van de ruimte-inname of bij de gevolgen voor onszelf en de kwaliteit van 
onze leefomgeving. We willen voldoende en kwalitatieve voorzieningen op de juiste 
plek en evenwichtig verdeeld, voldoende ruimte voor ontmoeting maar ook groen, 
open ruimte en een kwalitatief landschap voor iedereen. Door kernen te versterken, 
rekening houdend met hun identiteit en authenticiteit, kunnen we kwaliteitsvolle 
plekken creëren. Het spreekt voor zich dat dit beleidskader niet alleen relevant 
is voor de provincies, de lokale besturen of het middenveld maar voor iedere 
ruimtegebruiker.

9.1 Provincie 
Om beleidskader dit te realiseren is een horizontale interne samenwerking nodig. 
De Provincie sluit ook partnerschappen.

9.2 Vlaanderen

9.3 Gemeenten

bebouwde ruimte
Bebouwde ruimte staat voor de samenhangende gebieden waar bebouwing primeert 
onder de vorm van een bepaalde concentratie en dichtheid. Hier vinden tal van 
menselijke activiteiten plaats met het daarmee gepaard gaande verkeer, lawaai, 
bebouwing enz. Ook onverharde gronden die er onmiddellijk bij aansluiten zoals 
bijvoorbeeld tuinen, worden hier meegenomen. 

bebouwingsconcentratie
Bebouwingsconcentraties zijn plekken in het ruimtebeslag met een concentratie 
van bebouwing en bewoning. Deze plekken worden aangeduid door middel van 
de RURAcontouren (Ruimterapport, RURA, 2021). Dit zijn gebieden die gekenmerkt 
worden door een voldoende hoge dichtheid aan gebouwen (>30 gebouwen binnen 
een straal van 100 meter), een voldoende hoge oppervlakte aan gebouwen 
(>9500 m² binnen een straal van 100 meter), of een voldoende hoge dichtheid 
aan huishoudens (>60 huishoudens binnen een straal van 100 meter). Deze 
RURAcontouren hebben een oppervlakte van minstens 5 ha en worden bewoond 
door minstens 20 huishoudens. 

biodiversiteit
Biodiversiteit is de graad van verscheidenheid aan levensvormen in een ecosysteem 
en meer algemeen in het leven op aarde.

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.

Begrippenlijst
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draagkracht van de ruimte
De draagkracht van de ruimte is het vermogen van de ruimte om, nu en in de 
toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het 
ruimtelijk functioneren worden overschreden. 

duurzaam
Een ruimtelijke ontwikkeling is duurzaam wanneer de vier duurzaamheidprincipes 
worden gehanteerd.
Vier duurzaamheidsprincipes zijn: 
- Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om haar te (laten) 

herstellen.
- Breng niet meer en sneller stoffen gewonnen uit de ondergrond/omgeving in het 

milieu dan de natuur kan verwerken.
- Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur kan 

verwerken.
- Doe geen dingen waardoor anderen of de volgende generaties beperkt worden in 

het kunnen vervullen van hun basisbehoeften.

dynamische functies
(wonen, economische activiteiten, recreatie, voorzieningen) worden 
vaak geassocieerd met (bijkomende) bebouwing en/of verharding en 
verkeersbewegingen. Deze functies worden hoogdynamisch genoemd als 
ze uitzonderlijk veel verkeersbewegingen (voor personen en/of goederen), 
geluidsproductie,… met zich meebrengen.

ecosysteem
Een ecosysteem is – voor een specifiek gebied – het geheel van de niet-levende 
elementen/stoffen in de omgeving (lucht, water en bodem), de organismen (dieren 
en planten) en de wisselwerkingen tussen beide.

ecosysteemdienst
Een dienst of product (zichtbare of onzichtbaar) dat de natuurlijke omgeving ons 
levert. Ecosysteemdiensten zijn processen die ons leven op aarde mogelijk maken, 
ons beschermen en ons helpen, ons leven beter te maken. 
Dit kan voedsel- en grondstoffenproductie zijn, bestuiving door wilde insecten, 
maar ook klimaatregulering, waterproductie en -zuivering, luchtzuivering, 
infiltratie en het beperken van het overstromingsrisico of het bieden van 
ontspanningsmogelijkheden. 
Er wordt een onderscheid gemaakt in levensnoodzakelijke, levensbeschermende en 
levensverbeterende ecosysteemdiensten.

- regulerende of levensbeschermende ecosysteemdiensten
 Specifieke processen die instaan voor regulering van het ecosysteem 

(klimaatregulering, luchtzuivering,…) en die zo voor mensen onrechtstreekse 
(onzichtbare) voordelen hebben.

- producerende of levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten
 Specifieke diensten op vlak van productie (voedsel, materialen,…) die door onze 

omgeving (het ecosysteem) aan mensen worden geleverd.

- culturele of levensverbeterende ecosysteemdiensten
 Specifieke niet-materiële diensten (zicht op groen, recreatieve omgeving,…) die 

door onze omgeving (het ecosysteem) aan mensen wordt geleverd.

- ondersteunende ecosysteemdiensten
 Specifieke processen (bodemvorming, watercyclus,…) in het ecosysteem die 

een noodzakelijke ondersteuning zijn voor het functioneren van het ecosysteem. 
De ondersteunende ecosysteemdiensten zitten daardoor vervat in het 
leveringsproces van andere diensten (producerend, regulerend of cultureel).
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essentiële plekken
In het beleidskader ‘transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’ worden 
de robuuste openruimtegebieden aangeduid. Deze plekken zijn essentieel 
voor de transitie naar een veerkrachtige en robuuste ruimte. Ze verhogen de 
klimaatbestendigheid van onze ruimte en maken het mogelijk om onze ruimte 
duurzaam in te richten in functie van
- ruimte voor biodiversiteit
- ruimte voor water 
- ruimte voor duurzame en klimaatbestendige voedsel- en grondstoffenproductie
- ruimte voor hernieuwbare energieproductie

fysisch-natuurlijk systeem
Het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, 
lucht, reliëf, bodem en water, in de ruimte. Het fysisch-natuurlijk systeem van onze 
planeet bepaalt onder meer waar we voedsel kunnen produceren, grondstoffen en 
materialen kunnen ontginnen en waar we water kunnen opvangen. Het bodemtype 
heeft een grote invloed op de vruchtbaarheid. Het reliëf en de geologische toestand 
zorgen er onder meer voor dat water op specifieke plaatsten ontspringt of kan 
infiltreren.

groenblauwe dooradering
Het fijnmazig netwerk van groene ruimtes, verbindingen en waterlopen door open 
en bebouwde ruimte. Groenblauwe dooradering vormt een samenhangend netwerk 
dat vanuit de open ruimte doordringt in bebouwd gebied. 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, groene en blauwe ecologische infrastructuur doorheen 
bedrijventerreinen en landbouwgebieden en aan gebouwen gekoppeld groen zoals 
tuinen, groendaken of groengevels. 
De groenblauwe dooradering is een onderdeel van het groenblauw netwerk. Het 
duidt op een fijnmazig deel van het netwerk, gevormd door eerder kleine elementen 
van groene en blauwe natuur (lijnelementen, bermen, houtkanten, beken). 
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. Deze 
groenblauwe dooradering maakt het mogelijk om ook in de kernen van de gemengde 
leefomgeving en op andere strategische plekken de nodige ecosysteemdiensten te 
produceren.

greenfield (ontwikkeling)
een onbebouwd en onverhard perceel gebruiken voor de ontwikkeling van 
bv. woningbouw, recreatie, bedrijfsactiviteiten, landbouwinfrastructuur of 
detailhandelszaken.

hergebruik
is het opnieuw benutten van bestaande terreinen, gebouwen en constructies 
die bijna niet worden gebruikt. Hergebruik betreft zowel renovatie als sloop- en 
nieuwbouwopgaven van vandaag. Kansen vanuit bodemsanering worden benut. 
Hergebruik is een hefboom om een ruimte efficiënter te gebruiken dan in de 
oorspronkelijke situatie.
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juridisch woonaanbod
Gronden juridisch bestemd voor de functies zoals wonen, bedrijvigheid, 
voorzieningen en infrastructuren die nog geen ruimtebeslag hebben onbebouwd en 
onverhard zijn.

kern
De kernen zijn strategische plekken in Oost-Vlaanderen met een zekere omvang, 
een hoge dichtheid aan gebouwen en huishoudens. Ze vormen zowel knooppunten 
in het netwerk van materialen-, water-, energie-, voedsel- en mobiliteitsstromen als 
kritische massa door de concentratie van grote groepen consumenten, producenten 
en verwerkers van deze stromen. Kernen zijn zowel afzetmarkten voor voedsel, als 
grondstoffenbanken voor bouwmaterialen en verzamelpunten voor regenwater, 
productiepunten voor zonne-energie, verbruikers van energie enz.

kernentypering
De kerntypering toont een differentiatie van kernen. De typering geeft het profiel aan 
van een kern.

kernversterking
beoogt het bekomen van meer levenskwaliteit in een stads- of dorpskern. 
Kernversterkende projecten kunnen bijvoorbeeld inzetten op het toevoegen van 
woonondersteunende activiteiten in de bestaande kern, herbestemming van 
beeldbepalend patrimonium, nieuwe invullingen voor leegstaande plekken, hoger 
of ondergronds bouwen, bundelen en verweven van diverse functies, integratie van 
nieuwe compacte of gestapelde woontypologieën,…

kernwinkelgebied
een afgebakend gebied binnen een stads- of dorpskern voor nieuwe 
detailhandelsvestigingen.

klimaatbestendig
Zodanige inrichting van de (leef)omgeving om de effecten van de klimaatverandering 
te kunnen opvangen en bestand te zijn tegen klimaatschokken.

klimaatgezond
De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 
2040. Dit betekent dat we onze ruimte zodanig inrichten dat een netto nul uitstoot 
van CO2 in 2040 wordt nagejaagd én dat we ons aanpassen aan de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte, wateroverlast en het verlies 
aan biodiversiteit). In 2015 werd hiertoe het klimaatplan ‘Oost-Vlaanderen 
klimaatgezond’ opgemaakt.

klimaatneutraal
er komen (door onze activiteiten) niet meer broeikasgassen in de atmosfeer dan 
dat er door de natuur of met technologie uit de atmosfeer kan worden uitgehaald/
gecompenseerd (= klimaatmitigatie). 

koppelkansen
Een koppelkans duidt de mogelijkheid aan om stromen beter te beheren, door 
het koppelen van twee (of meer) activiteiten. Beide activiteiten doen hun profijt 
met deze koppeling, waardoor het mogelijk wordt om een duurzame relatie uit te 
bouwen. Wanneer een koppelkans wordt benut en uitgebouwd, ontstaan synergieën 
tussen beide activiteiten.

knooppuntwaarde
geeft voor een plek de mate van bereikbaarheid in het globale vervoersnetwerk 
rekening houdend met verschillende vervoersmodi (openbaar vervoer, auto en 
fiets). De knooppuntwaarde wordt onder meer bepaald door de vervoerswijze (trein, 
metro, tram, bus,…), de frequentie van het vervoersaanbod, enz . Hoe makkelijker 
en directer iemand zich vanuit een plek naar andere plekken kan verplaatsen, hoe 
hoger de knooppuntwaarde.
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kritische massa
Minimaal aantal bewoners of bezoekers, dat nodig is om schaalvoordelen voor 
een bepaalde voorziening of een systeem te bereiken. Concreet gaat het om een 
voldoende aantal gebruikers in een gebied dat gebruik maakt van het systeem 
of de voorziening. Bijvoorbeeld voldoende klanten in de omgeving voor een 
voedingswinkel rendabel te houden, voldoende reizigers voor openbaar vervoer.

kwalitatieve woning
Een degelijke en aangepaste woning, in een gezonde woonomgeving, tegen een 
betaalbare prijs én met woonzekerheid.

locatiebeleid
Een ruimtelijk beleid waarbij een activiteit consequent wordt toegewezen aan de 
meest geschikte locatie (en vice versa). Dat gebeurt door de karakteristieken en de 
vestigingsvoorwaarden van de activiteit af te stemmen op de eigenschappen en de 
draagkracht van de locatie.

meervoudig ruimtegebruik
Meervoudig ruimtegebruik leidt zo tot ‘meer doen met minder ruimte’: van het 
stapelen van programma’s in de hoogte of ondergronds, tot het streven naar 
samenwerking en integratie in de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een stadsplein 
dat water kan bufferen bij hevige regenval of het hand in hand gaan van landbouw, 
ecologisch beheer en recreatie. Door de factor tijd in rekening te brengen, kunnen 
heel wat ruimtes bovendien ook beter benut worden op verschillende momenten van 
de dag, op weekdagen versus in het weekend, of in verschillende seizoenen. Zo kan 
een sportzaal van een school ’s avonds perfect gebruikt wordt door een vereniging. 
Ook het tijdelijk gebruik van restruimtes, leegstaande panden of andere plekken is 
een voorbeeld van intensief ruimtegebruik.

multimodaal
(wijst op de) keuze tussen verschillende vervoerswijzen/modi ((vracht)wagen, 
openbaar vervoer, fiets,…) die even efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn.

reconversie
de omschakeling, de herstructurering en het hergebruik van voornamelijk 
bestaande, afgeschreven gebouwen en terreinen, die daarvoor eventueel grondig 
moeten aangepast worden. Meestal heeft reconversie betrekking op oud industrieel 
patrimonium: bestaande, nog bruikbare elementen van de oude productiestructuur 
en infrastructuur worden aangepast. 

ruimtebeslag
Ruimtebeslag is de ruimte ingenomen voor menselijke activiteiten zoals huisvesting, 
industriële en commerciële activiteiten, transportinfrastructuur, recreatieve 
invullingen, dus ook sportvelden en parken en tuinen. Het is alle ruimte die 
wordt ingenomen ten koste van de landbouwruimte, bossen en natuur en waar 
de bio-fysische functie bijgevolg niet langer primeert in het landgebruik. De 
wateroppervlakten van rivieren, waterwegen, havens en dergelijke behoren volgens 
de Europese definitie niet tot het ruimtebeslag. Ruimtebeslag is dus een veel ruimer 
begrip dan ‘bebouwde’ of ‘verharde’ oppervlakte: ruimtebeslag is niet noodzakelijk 
bebouwde ruimte. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen verhard en 
onverhard ruimtebeslag.

ruimtelijk rendement
Mate waarin een gebied of oppervlakte binnen het ruimtebeslag gebruikt wordt 
voor maatschappelijke doeleinden. Ruimtelijk rendement ontstaat wanneer meer 
activiteiten op eenzelfde oppervlakte georganiseerd worden zonder afbreuk te doen 
aan levenskwaliteit. Ruimtelijk rendement wordt enkel gebruikt voor gebieden met 
‘ruimtebeslag’. In niet-ruimtebeslag wordt gesproken over multifunctionaliteit van de 
open ruimte.

ruimtelijk principe
Een ruimtelijk principe in dit Beleidsplan Ruimte is een uitgangspunt voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het principe biedt een noodzakelijke verdieping en concretisering 
van de acht kernwaarden. De ruimtelijke principes geven de Provincie elementen 
om het ruimtelijk beleid en de projecten te toetsen om de doorwerking van de acht 
kernwaarden in het ‘dagelijkse’ ruimtelijk beleid te garanderen. 
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ruimtelijke uitdaging
Evolutie of tendens waarmee wij als mens worden geconfronteerd en waarbij er 
ruimtelijke ingrepen nodig zijn om met deze evolutie en/of tendens te kunnen 
omgaan om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te behouden /bekomen en 
ruimtelijke kwaliteit te creëren.

strategische plek
Strategische plekken voor een circulaire samenleving zijn die plekken waar 
verschillende stromen samenkomen. De plek die kan bijdragen aan:
- Het verkorten en verduurzamen van stromen 
- Het bundelen van stromen 
- Het creëren van kritische massa 
Een strategische plek ligt op een knoop in een netwerk van stromen, en draagt de 
mogelijkheid in zich om de circulaire samenleving mee te sturen.

verdichten
Een hogere dichtheid aan maatschappelijke activiteiten realiseren per hectare met 
respect voor ruimtelijke kwaliteit.

verharding
Oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd 
is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen waardoor 
essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan (gebouwen, wegen, 
andere constructies,…).

verweving
Verweving is het samenbrengen van verschillende activiteiten in dezelfde ruimte. 
Het impliceert dus steeds een multifunctioneel ruimtegebruik, maar gaat veel 
verder dan dat. Activiteiten mogen elkaar niet in de weg staan en de hoofdfunctie 
blijft steeds gegarandeerd. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een symbiose, 
waarbij de verschillende activiteiten elkaar versterken. Door verweving kan een 
ruimte gelijktijdig of op verschillende momenten gebruikt worden voor meerdere 
activiteiten, daardoor ontstaan mogelijkheden om dezelfde ruimte meervoudig te 
gebruiken. Het gemeenschappelijk gebruik van ruimte, lokalen en infrastructuren is 
een vorm van verweving.

voorzieningen 
Voorzieningen en diensten ondersteunen het maatschappelijke leven en dragen 
bij tot kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van de mensen. Voorzieningen 
kunnen zowel publiek als privaat zijn. Het gaat over commerciële voorzieningen, 
zorg, onderwijs en cultuur, sport en vrije tijd, horeca…
- basisvoorziening 
 Voorzieningen die nodig zijn om het dagelijkse leven te organiseren en deel 

te nemen in de maatschappij. Voorbeelden zijn: een kleuter- en basisschool, 
kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel, postpunt en (publieke) 
ontmoetingsruimten binnen en buiten.

- regionale voorziening
 Voorzieningen met een ruim verzorgingsgebied dat verschillende kernen in de 

regio bedient. Voorbeelden van regionale voorzieningen zijn een middelbare 
school, een woonzorgcentrum, een algemeen ziekenhuis, gerechtelijke diensten, 
een winkelcentrum, een cultureel centrum en kantoren. Een samenhangende 
regio beschikt over een compleet pakket van regionale voorzieningen.

- metropolitane voorziening
 Voorzieningen met een ruim bereik en het potentieel om zich internationaal 

te onderscheiden. Concreet gaat het om kennisinstellingen, grote culturele 
instellingen of toeristische attracties die toegankelijk zijn voor ondernemers, 
kenniswerkers, studenten, bezoekers en burgers uit Vlaanderen en daarbuiten.

voorzieningenniveau
Hoeveelheid (aantal) voorzieningen en de mix (verscheidenheid aan types) aan 
voorzieningen op wandel- en fietsafstand voor een plek.
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