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Inleiding

Transitie naar een circulaire samenleving  
– beleidskader 2035
Traditioneel begrijpen we circulariteit als een economische term waarbij 
eindproducten na een gebruiksfase opnieuw grondstoffen worden. Een circulaire 
economie is dan een gesloten systeem dat veel minder een beroep doet op 
hulpbronnen en waarin afval als grondstof wordt ingezet. In het provinciaal ruimtelijk 
beleid geven we een bredere invulling aan het begrip circulariteit onder de noemer 
‘transitie naar een circulaire samenleving’.

Circulariteit is namelijk ook het duurzaam en efficiënt organiseren van de 
beschikbare ruimte. Ruimte is immers een eindige hulpbron. We hebben slechts een 
bepaalde oppervlakte ter onzer beschikking. In een circulaire samenleving beperken 
we zoveel mogelijk bijkomend ruimtebeslag en trachten we onze ruimte-kringloop te 
sluiten.

We zullen onze maatschappelijke activiteiten op een doordachte manier lokaliseren 
op de meest strategische plekken. Door een goed locatiebeleid dragen we immers 
bij tot het optimaliseren van stromen en zorgen we ervoor dat plekken een 
schakelfunctie vervullen in de korte voedselketen, in het energiesysteem of in de 
materialenkringloop.

Het efficiënt organiseren van onze ruimte gaat echter verder dan enkel een 
doordacht locatiebeleid. We streven ook naar de ruimtelijke optimalisatie van 
strategische plekken, door ruimte meervoudig en intensief te gebruiken, door 
tijdelijk ruimtegebruik mogelijk te maken, door constructies, infrastructuren en reeds 
ingenomen terreinen te hergebruiken, renoveren, aan te passen en te saneren.
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Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte

In het beleidskader ‘Transitie naar een circulaire samenleving’ beschrijven we 
hoe we onze ruimte duurzaam en efficiënt kunnen organiseren en transformeren, 
zodanig dat we:
- voldoende ruimte kunnen vrijwaren voor biodiversiteit, water, natuur en de 

productie van ecosysteemdiensten. 
- en tegelijkertijd voldoende ruimte kunnen gebruiken voor het organiseren van 

onze maatschappelijke activiteiten

We bouwen zo aan een klimaatgezonde toekomst, waarbij we zowel de biodiversiteit 
en de ecosysteemdiensten versterken, als een duurzame maatschappelijke groei 
realiseren door circulair en geïntegreerd te denken en te handelen. We zoeken 
binnen dit beleidskader naar het evenwicht tussen de beiden en bewaken hierbij de 
draagkracht van ons ecosysteem. 

Transitie naar  
een robuuste en
veerkrachtige
ruimte

Transitie naar  
een circulaire  
samenleving

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving

GEBRUIKEN

ORGANISEREN

VRIJWAREN

attitude

attitude

transformatie opgave
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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 met 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.

Strategische Visie 2050

Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit

Transitie naar een duurzaam energiesysteem

Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem

Transitie naar  
een robuuste en
veerkrachtige
ruimte

Transitie naar  
een circulaire  
samenleving

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving

20 20 20
35 35 35voorontwerp voorontwerp voorontwerp
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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 circulaire samenleving

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 organiseren van ruimtegebruik 
 op strategische plekken

6 transformatie in functie 
 van strategische plekken

7 circulariteit is overal

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 beschermt ons tegen langdurige neerslag, droogte en 
overstromingen. Het omringende landschap zorgt voor verkoeling in de steden en 
zorgt dat er altijd genoeg drinkwater 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. 
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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 voor een beperkte temperatuurstijging in onze 
woonkernen. 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.

2 Transitiepad 2035
2.1 Tendensen, uitdagingen en kansen
Een verzadigd wegennet, een enorme afvalberg, grondstoffen die uitgeput 
raken, maar ook klimaatverandering, migratie en globalisering stellen ons voor 
toekomstkeuzes. Hieronder omschrijven we welke ruimtelijke uitdagingen 
gerelateerd zijn aan het beleidskader ‘transitie naar een circulaire samenleving’, 
welke impact ze hebben op onze ruimte en hoe ze de vooropgestelde waarden uit de 
Strategische Visie in het gedrang kunnen brengen.

De technologische evoluties en de toenemende globalisering hebben het mogelijk 
gemaakt om onze behoeften op een andere manier in te vullen. We zijn vandaag 
in staat om voedsel, energie, consumptiegoederen en grondstoffen te importeren 
van over de hele wereld. Deze import maakt ons deels afhankelijk van de andere 
spelers op het internationaal toneel waardoor onze autonomie in het gedrang komt 
(autonomie en robuustheid).

Anderzijds hebben ook wij de mogelijkheid om goederen en materialen te 
exporteren naar alle mogelijke bestemmingen. Om dit te faciliteren zijn globale 
goederenstromen op gang gekomen, met een aanzienlijke CO2-uitstoot tot gevolg. 
Deze uitstoot draagt bij aan de klimaatverandering.

We zijn geconnecteerd met de hele wereld. De afzetmarkten van bedrijven vergroten, 
hetgeen een schaalvergroting van deze bedrijven met zich meebrengt, met een 
toenemende ruimtevraag als gevolg.
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We importeren grondstoffen van over de hele wereld, maar worden niet 
langer rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van deze ontginningen. 
Geglobaliseerde materialenstromen vernietigen kostbare fauna en flora. 
Grootschalige ontbossingen en grondstofextracties veroorzaken aardverschuivingen 
of pandemieën door het verdwijnen van natuurlijke habitats van virusdragers. 
Afvalstromen die geëxporteerd worden, leiden tot de verwoesting van ecosystemen 
elders. We rekken de draagkracht van onze planeet en geven onze ecosystemen 
niet voldoende tijd om te regenereren. Deze problematiek veroorzaakt mee de 
klimaatverandering en brengt onze vooropgestelde waarden in het gedrang 
(gezondheid en veiligheid).

Voor de productie van materialen en consumptiegoederen doen we nog vaak een 
beroep op eindige grondstoffen en hulpbronnen. Deze verwerken we tot producten, 
die consumenten gebruiken en daarna weggooien als afval. Dit ‘take-make-dispose 
systeem’ heeft een enorme impact op onze leefomgeving. Niet alleen kent deze 
lineaire benadering een specifiek ruimtebeslag, zowel lokaal als hier ver vandaan, 
maar doen we ook een beroep op grondstoffen en hulpbronnen zonder rekening 
te houden met de natuurlijke voorraden. We houden in het productieproces nog te 
weinig rekening met het beperken van materiaal-, water-, energieverbruik en het 
reduceren van de onophoudelijke afvalstroom.

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

In
Pb

Grondstoffen raken uitgeput en zijn eindig.

We zien echter een grotere bewustwording en veel positieve engagementen om 
de hierboven geschetste problematiek aan te pakken. Het lineaire model wordt 
omgevormd tot een circulair model, waarbij materialenkringlopen verduurzaamd en 
gesloten worden. Afval bestaat niet langer, restproducten worden opnieuw ingezet 
als grondstof voor nieuwe producten.

We trachten om goederen- en materialenstromen te verkorten en meer via korte 
ketens te werken. Zo kunnen we zelf een stuk autonomie terugwinnen. Bovendien 
beperken we, door het verkorten van stromen, onze CO2-uitstoot.

Deze tendens willen we ondersteunen. We zien hierin veel kansen voor een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we ruimtelijke kwaliteit creëren en onze 
vooropgestelde waarden gegarandeerd blijven.
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We bekijken hieronder enkele sectoren verder in detail.

De bouwsector, die onze bebouwde ruimte bepaalt, wordt tot op heden gekenmerkt 
door eenzelfde lineaire benadering. De constructie, het gebruik en mogelijke 
aanpassingen en renovaties van gebouwen vragen veel materialen, water en energie. 
Niet alleen veroorzaakt de bouwsector grote materiaalstromen, maar is deze sector 
ook verantwoordelijk voor 1/3 van de totale afvalproductie. Dit is deels te verklaren 
doordat de gebruikte bouwmaterialen niet herbruikbaar worden toegepast en 
doordat de gebouwde constructies nauwelijks aanpasbaar of moduleerbaar zijn. 
Dit leidt tot een gigantische afvalstroom. Hier ligt een kans om duurzamer om te 
springen met onze gebouwen en bouwmaterialen.

Bijkomend is het bestaande gebouwenbestand nog onvoldoende geïsoleerd, 
waardoor energie niet efficiënt wordt gebruikt. De renovatie van het huidige 
patrimonium biedt ons de mogelijkheid om energie te besparen. (waarden 
gezondheid en veiligheid, kwaliteit en comfort)

Net zoals de productie van onze materialen, wordt ook onze energieproductie nog 
te lineair benaderd. We zijn nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen 
en dreigen ook deze voorraden uit te putten. Willen we hier verandering in brengen, 
dan moeten we inzetten op de decentrale productie van hernieuwbare energie. De 
uitdaging bestaat erin om ruimte te maken voor deze nieuwe energielandschappen, 
zodanig dat we de productie van hernieuwbare energie alle kansen bieden. (waarde: 
autonomie en robuustheid/klimaatgezond)

Naast grondstoffen, energie en water kunnen we ook de ruimte beschouwen als een 
eindige hulpbron. De ruimte levert ons immers het natuurlijk kapitaal, namelijk de 
ecosysteemdiensten. Deze ecosysteemdiensten staan onder druk, aangezien ze niet 
voldoende tijd en ruimte krijgen om te regenereren, waardoor ons natuurlijk kapitaal 
ook uitgeput raakt.

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 1/3 van het afval.

Steeds meer beton wordt geproduceerd voor de woningbouw.

5 mln.

5,5 mln.

6 mln.

6,5 mln.

2019 2030

80%
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De maatschappelijke groei en veranderingen zorgen voor een toename aan 
maatschappelijke activiteiten, hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal 
ruimtevragen. 

Deze ruimtevragen worden nog te vaak lineair behandeld. Er wordt ruimte 
ingenomen, deze wordt verhard, bebouwd of ingericht al naar gelang de 
maatschappelijke activiteit. Indien de activiteiten stopgezet worden, is het 
hergebruiken van de site geen evidentie. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt al te 
vaak een nieuwe plek in de ruimte gezocht, hergebruik van ruimte staat niet voorop. 
We gaan nog niet zuinig en efficiënt genoeg om met ruimte. We vestigen onze 
activiteiten vertrekkend vanuit een monofunctionele benadering van de ruimte. 
We zoeken nog niet naar koppelkansen en benutten te weinig het bestaande 
gebouwenbestand. 

We worden geconfronteerd met een toenemende verhardingsgraad, toenemende 
versnippering en stijgend ruimtebeslag. Deze ruimtelijke evolutie vormt een 
bedreiging voor onze vooropgestelde waarden.

Toenemende bebouwing en verharding verstoren de waterbalans. Door de hoge 
bodemafdichtingsgraad kan het water niet meer infiltreren in de bodem. De gevolgen 
laten zich voelen: wateroverlast (waarde: gezondheid en veiligheid), verdroging 
van de bodem met een negatieve invloed op de bodembiodiversiteit en verlies aan 
ecosysteemdiensten zoals de opslag van koolstof in de bodem (waarde: autonomie 
en robuustheid/klimaatgezond).

We zien een toenemende versnippering en verspreiding van bebouwing als gevolg 
van een weinig doordacht locatiebeleid. Deze verspreide bebouwing zorgt voor hoog 
oplopende maatschappelijke kosten (rechtvaardigheid) Bij verspreide bebouwing is 
er namelijk 10 keer meer infrastructuur nodig per gebouw dan in een stadskern. 

De versnippering van onze bebouwde ruimte zorgt er bovendien voor dat we ons 
verder moeten verplaatsen. Hierdoor ontstaat er steeds meer verkeer op de baan, 
met de nodige opstoppingen tot gevolg. De verspreide bebouwing maakt het moeilijk 
om openbaar vervoer vlot te organiseren, waardoor de meeste verplaatsingen met 
de auto gebeuren, met een verslechte luchtkwaliteit tot gevolg. Onze waarden 
gezondheid en veiligheid, kwaliteit en comfort en welvaart komen hierdoor in het 
gedrang.

Snelheid wegverkeer daalt als gevolg van congestie.

20302019

90
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0km 120km 0km 120km
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Bij verspreide bebouwing is er ongeveer 4,5 keer meer verharding per gebouw dan in 
de stadskern. Dit verlies van open ruimte zorgt voor een toenemende versnippering 
van ecosysteemdiensten en open ruimte/ bos- en groengebieden. Dit heeft grote 
gevolgen voor onze biodiversiteit. Versnippering zorgt voor ruimtelijke isolatie en de 
vermindering van de leefgebieden voor fauna en flora en zet zo bijkomende druk op 
de biodiversiteit. (klimaatgezond, waarde autonomie en robuustheid)

Rondom deze verspreide bebouwing worden de aangrenzende percelen vaak 
ingenomen door private tuinen of hobbylandbouw, waardoor bijkomend kostbare 
ruimte verdwijnt voor ecosysteemdiensten.(waarde autonomie en robuustheid/
welvaart)

Ook op bestaande bedrijventerreinen zien we een oneigenlijk gebruik van ruimte.  
We treffen er bedrijven die in principe verweefbaar zijn in de gemengde 
leefomgeving. Dit bemoeilijkt de zoektocht naar geschikte locaties van niet of 
moeilijk verweefbare bedrijven, hetgeen een bedreiging vormt voor onze welvaart. 

Op bedrijventerreinen wordt bovendien te weinig gezocht naar synergieën tussen 
de bedrijven onderling. De beschikbare ruimte wordt monofunctioneel benaderd, 
waardoor kansen verloren gaan om de ruimte efficiënter in te zetten. (waarde 
welvaart)

Bos- en groengebieden raken steeds meer versnipperd.

2030

2019
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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 circulaire samenleving
Waarvoor staat dit transitiepad?
Tegen 2035 is de transitie naar een circulaire samenleving ingezet en zijn we in staat 
om onze ruimte duurzaam en efficiënt te organiseren. Het circulariteitsprincipe 
wordt standaard toegepast bij het behandelen van onze ruimtevragen. We monitoren 
ruimteverbruik. Enkel zo kunnen we er in slagen om tegen 2050 onze vooropgestelde 
strategische doelstellingen te realiseren.

We zetten de overstap naar een circulaire samenleving in, omdat we steeds meer 
botsen op de grenzen van het systeem. Het besef dat grondstoffen, hulpbronnen en 
ruimte eindig zijn, vraagt een antwoord. Een fundamentele koerswijziging is nodig 
om ook toekomstige generaties een welvarend perspectief te bieden.

De transitie van onze huidige lineaire economie naar een circulaire samenleving 
omvat een mentaliteitswijziging. We willen met dit beleidskader een nieuwe 
attitude creëren om met ruimte om te gaan. We streven naar een circulaire 
gebiedsontwikkeling. Circulaire gebiedsontwikkeling laat toe om slimmer en 
efficiënter om te gaan met ruimte, door hergebruik, intensief en meervoudig 
ruimtegebruik maar ook door stromen van personen, goederen, energie, materialen, 
grondstoffen en producten te optimaliseren, verkorten en verknopen.

In het ruimtelijk beleid kunnen we de transitie naar een circulaire samenleving 
ondersteunen. We zullen specifieke/nieuwe claims op de ruimte leggen in functie 
van deze transitie. (bv. beschikbaar stellen van locaties voor logistieke HUBs, 
het sturen op circulaire landbouw of het aanduiden van verwevingslocaties in 
geselecteerde kernen). 

We duiden daarom strategische plekken aan in Oost-Vlaanderen waar ruimte wordt 
vrijgemaakt voor deze transitie. Deze plekken vormen de kapstok voor de circulaire 
gebiedsontwikkeling en helpen onze ruimte duurzaam en efficiënt te organiseren. De 
circulaire benadering zal dan ook structurerend werken in de ruimte.

Tegen 2035 maken we het mogelijk om onze ruimte circulair te organiseren, zodanig 
dat we tegen 2050 de circulaire samenleving kunnen realiseren.

Wat verstaan we onder ‘circulaire samenleving’?
Binnen dit beleidskader streven we naar een brede invulling van het begrip 
circulariteit en beperken we ons niet enkel tot de circulaire economie. We focussen 
ons op de circulaire organisatie van de samenleving.

Een circulaire samenleving bereiken we pas wanneer we de ruimte organiseren in 
functie van: 
- de draagkracht van ons natuurlijk systeem, 
- de ruimte als eindige hulpbron, 
- het optimaliseren van stromen (goederen, mensen, water, energie,…),
- efficiënt/rationeel gebruik van eindige grondstoffen. 
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De draagkracht van ons natuurlijk systeem niet overschrijden

De ruimtevraag voor maatschappelijke activiteiten stijgt ten gevolge van de 
maatschappelijke groei en veranderingen. Anderzijds heeft ook de open ruimte een 
eigen ruimtevraag. Zij is een belangrijke vruchtbare voedingsbodem voor ons huidige 
leven. Zij levert ons natuur, biodiversiteit en de noodzakelijke ecosysteemdiensten 
die wij verbruiken. De ecosysteemdiensten hebben niet alleen ruimte maar ook 
tijd nodig om tot ontplooiing te komen en zich op een duurzame manier verder te 
kunnen ontwikkelen.

Zolang de kringloop niet besmet raakt met giftige stoffen (bv. stoffen die 
ervoor zorgen dat we de gewassen niet kunnen consumeren of gebruiken in de 
voedselketen) en we onze ecosystemen niet overbelasten (bv. overbevissing) kunnen 
we consumeren wat onze ecosystemen produceren.

Daarom is het noodzakelijk om een juiste balans te vinden tussen beide 
ruimtevragen en streven we naar een duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. 
We vermijden een lineaire benadering van onze ruimte en wenden zo een 
overbelasting en uitputting van onze ecosystemen af. We roepen de toenemende 
verhardingsgraad, toenemende versnippering en het stijgend ruimtebeslag een halt 
toe en verhogen het ruimtelijk rendement van goed gelegen kernen en strategische 
plekken. We zorgen ervoor dat de ecosystemen voldoende ruimte krijgen om te 
regenereren en zich verder duurzaam kunnen ontwikkelen.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben oog voor de draagkracht van een gebied 
en trachten een meerwaarde te scheppen voor de omgeving, de plek en haar 
gebruikers.

Door onze ruimte doordacht te organiseren, kunnen we een duurzame 
maatschappelijke groei realiseren in combinatie met een blijvende garantie van 
ecosysteemdiensten. 
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Bron: The Health map: Barton and Grant (2006) + eigen bewerking
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De ruimte beschouwen als eindige hulpbron

We gaan duurzaam en efficiënt om met de beschikbare ruimte. 
Efficiënt, omwille van de beperkte oppervlakte. Ruimte is immers een eindige 
hulpbron. We zullen bijkomend ruimtebeslag dan ook zoveel mogelijk beperken.

Lokale besturen 
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verliezen 
vermijden

de levensduur 
of omlooptijd 

maximaliseren

ons gebruik 
minimaliseren

conceptfase

realisatie + gebruik

interferende schalen

afdanken van producten
verloederen van ruimte

R1: REFUSE/RETHINK
Kunnen we ruimte-iname vermijden  

of een product overbodig maken?
Kunnen we dit doen door ons gebruik  

te intensiveren of te herdenken?

R2: REDUCE
Kunnen we ruimte en grondstoffen 
efficiënter gebruiken, waardoor we  

er minder van nodig hebben?

GEBRUIK
+ inzetten op
hergebruik

RATIONEEL RUIMTEGEBRUIK

ruimte-iname vermijden
geen bijkomend ruimtebeslag

en intensiveren
door te verdichten, stapelen, ondergronds te bouwen  

en interne reorganisatie

ruimte actief herstellen
bv. verontreiniging wegnemen, constructies slopen 

en ontharden in de open ruimte

ruimtegebruik beperken
inzetten op verwerving

en efficiënt gebruiken
landgebruik afstemmen op fysisch natuurlijk systeem 

ruimte voor niet verweefbare activiteiten

herstellen van materialen
door te werken met duurzame, kwalitatieve  

materialen en constructies, kan mits onderhouden  
en herstellen de levensduur van de constructie/

infrastructuur worden verlengd
hergebruik

bv. het opnieuw gebruiken 
van bestaande gebouwde 
elementen, voor nieuwe of 
gelijkaardige activiteiten, 

zonder ingrijpende 
aanpassingen

herontwikkelen 
en reactiveren

van verontreinigde en 
onderbenutte gronden/

structuren door het  
wegnemen van de vervuiling

omkeerbaar 
en wegneembaar 

ruimtegebruik
we vatten ruimtegebruik 

recycleerbaar op, wanneer 
steeds kan worden 

teruggekeerd naar de 
oorspronkelijke toestand

materialen 
recycleren
Urban Mining 

gebouwen/
constructies/steden als 
grondstoffenbank voor 

nieuwe constructies  
en producten

materialen 
hergebruiken

bv. modulair bouwen, dit 
maakt het mogelijk om 

structuren makkelijk aan 
te passen aan nieuwe 
gebruikers. Materialen 

kunnen eenvoudig worden 
gerecupereerd op andere 

plaatsen

RATIONEEL MATERIAAL GEBRUIK  
BIJ GEBOUWEN/INFRASTRUCTUREN

producten herdenken
bv. in toenemende mate werken met biogebaseerde/ 
nagroeibare grondstoffen en gebruik van materialen  

met een weinig vervuilend productieproces  
(cradle tot cradle certificaat)

recuperatie van energie uit materialen
bv. bouwmaterialen vervaardigd uit nagroeibare 

materialen kunnen worden gecomposteerd  
of verbrand als bio-massa

materiaalgebruik beperken
door te werken met innovatieve dragende structuren,…

R7: RECOVER
Kunnen we, indien noodzakelijk,  

de afgedankte producten  
verbranden/composteren en zo  

energie terugwinnen? Kunnen we 
ruimtebeslag wegnemen?

R3: REPAIR
Hoe kunnen we er voor zorgen dat we een 

product gemakkelijk kunnen onderhouden 
en herstellen? Hierdoor kunnen we de 
levensduur van een product verlengen

R4: RE-USE
Kunnen we een afgedankt(e) product/

ruimte, hergebruiken met behoud van zijn 
oorspronkelijke functie? Hoe zorgen we er 
voor dat hergebruik gefaciliteerd wordt?

R5: REFURBISH/
REMANUFACTURE

Kunnen we het 
product opknappen 
of moderniseren en 

eventueel een andere 
functie geven? Kunnen  
we het product tijdelijk 

nog gebruiken?

R6: RECYCLE
Kunnen we de materialen  

waaruit het product werd vervaardigd, 
opnieuw verwerken tot grondstoffen  

met dezelfde (hoogwaardige) of  
minder (laagwaardige) kwaliteit dan  

de oorspronkelijke grondstof?

geïnspireerd op R-ladder PBL
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Duurzaam, aangezien we in een circulaire samenleving de draagkracht van het 
ecosysteem niet willen overschrijden.

We realiseren duurzaam en efficiënt ruimtegebruik wanneer we het 
circulariteitsprincipe toepassen op de ruimtelijke ontwikkelingen.
Het circulariteitsprincipe is een benadering van de ruimte, dat ons handvaten biedt 
om enerzijds zo weinig mogelijk ruimte te gebruiken en anderzijds de ruimte die we 
innemen zo optimaal mogelijk in te richten. 

We willen vermijden dat de ruimte nog langer lineair wordt benaderd. We gebruiken 
en consumeren niet langer ruimte, maar gebruiken ze zeer bewust om ze op een later 
tijdstip te hergebruiken of terug te geven.

Hierbij houden we steeds voor ogen dat de onverharde en onbebouwde 
ruimte waardevol en noodzakelijk is voor de productie van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten. En dat de bebouwde ruimte waardevol en noodzakelijk 
is voor onze maatschappelijke activiteiten. We willen daarom de balans tussen 
beiden bewaken. Verliezen, in de vorm van on(der)benutte zones zoals leegstaande 
bedrijven en vervuilde gronden willen we vermijden. 

Om dit te bekomen is het belangrijk om steeds rekening te houden met de 
verschillende stappen van het circulariteitsprincipe:

1. Ruimte-inname door maatschappelijke activiteiten minimaliseren 

 Kunnen we de ruimtevraag van de activiteit beperken door ruimte intensiever te 
gebruiken? We denken hierbij aan verdichten, stapelen, ondergronds bouwen of 
reorganiseren.

 Kunnen we de ruimtevraag beperken door maximaal in te zetten op verweving, 
meervoudig ruimtegebruik en het koppelen van activiteiten?

 Kunnen we de ruimtevraag beperken door activiteiten te organiseren op de meest 
geschikte plaats? Wanneer we bedrijven, die kunnen transporteren over het 
water, lokaliseren aan bevaarbare waterlopen met kade-infrastructuur kunnen 
we parkeerplaatsen voor vrachtwagens vermijden. Wanneer we energieproductie 
voorzien nabij de energieverbruikers, kunnen energieverliezen en ruimte voor 
energie-infrastructuur worden beperkt.

 Door het landgebruik af te stemmen op het fysisch natuurlijk systeem, kunnen de 
productiviteit en het rendement van ecosysteemdiensten verhogen. Zonevreemd 
hergebruik van hoeves met bijhorende tuinen in landbouwgebied beperken deze 
productie.

 We realiseren ook een efficiënt ruimtegebruik door onze geselecteerde 
bedrijventerreinen te reserveren voor niet-verweefbare bedrijvigheid. ‘Niet-
verweefbaar’ betekent dat een bedrijfsvestiging storend is en daarom moet 
gesitueerd worden buiten de gemengde leefomgeving. 

 Door ruimte te voorzien voor deze bedrijven, binnen de gemengde leefomgeving, 
versterken we de lokale productie van goederen. We vergroten zo de kans om de 
keten te verkorten en beperken zo bijkomend ruimtebeslag.
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2.  De levensduur van infrastructuur en constructies maximaliseren

 Als we zuinig willen omgaan met onze ruimte, dan is hergebruik een prioriteit. 
 
 Hergebruik kan gedefinieerd worden als het opnieuw gebruiken van bestaande 

gebouwde elementen of infrastructuren voor nieuwe of gelijkaardige functies of 
bestemmingen. Essentieel is dat hierdoor geen nieuwe ruimte (greenfield) wordt 
aangesneden en reeds gebruikte, maar minder optimaal benutte of verlaten 
ruimte opnieuw kan ingevuld worden.

 Uit verschillende inventarissen van leegstand blijkt dat er een enorm potentieel 
is voor ruimtelijk hergebruik. De leegstand van kerkelijke gebouwen neemt toe 
en bijkomend zien we steeds meer leegstaande kantoorgebouwen. Met creatieve 
ingrepen kunnen we in onze stads- en dorpskernen voldoende ruimte vinden om 
duurzaam met de bevolkingsgroei en de economische groei om te gaan. 

 Bovendien beschikken we binnen ons ruimtebeslag over een groot aandeel 
brownfields. Deze verwaarloosde en onderbenutte gronden, zijn zodanig 
aangetast, dat zij slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door 
middel van structurele maatregelen.

 Deze brownfields zijn historische erfenissen en kunnen een cruciale schakel 
vormen om het nodige ruimtelijk rendement dat we nastreven te bereiken. Het 
potentieel van brownfields zit vaak in hun gunstige ligging en de mogelijkheid 
om een nieuwe impuls te geven aan oude industriële sites midden in de stad of 
wijk. 

 Door deze ruimtes te herontwikkelen en te reactiveren profiteert de hele 
gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met 
zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt 
terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt 
voor extra lokale inkomsten. Bovendien wordt vermeden dat nieuwe gronden 
(greenfields) moeten aangesneden worden.

 Een voorwaarde tot het heractiveren en herontwikkelen, is dat deze brownfields 
gunstig gelegen zijn op te verdichten locaties. Bij slecht gelegen brownfields 
spreken we van ruimteherstel (zie verder).

 Door tijdelijk ruimtegebruik toe te laten in of op een ruimte die is bedoeld 
voor andere doeleinden kunnen we eveneens ruimte beperken. De voorlopige 
activiteit mag een toekomstig ander gebruik echter niet hypothekeren en mag 
geen voorwaarden creëren om het tijdelijk gebruik te laten evolueren naar een 
definitieve invulling. Tijdelijk ruimtegebruik kan dan ook zinvol zijn in afwachting 
van een geschikte invulling. 

 We stellen ons dan ook bij elke ruimtelijke ontwikkeling volgende vragen:
- Kunnen we bestaande constructies hergebruiken?
- Kunnen we verontreinigde of onderbenutte sites heractiveren?
- Kunnen we beroep doen op tijdelijk ruimtegebruik?
- Wanneer we toch nieuwe constructies bouwen, zetten we in op een circulair 

bebouwde ruimte – aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk.

3.  Ruimte actief herstellen

 In de open ruimte treffen we leegstaande constructies, verlaten verhardingen en 
verontreinigde gronden aan. Deze verzegelen de ondergrond en laten geen ander 
gebruik (natuur, landbouw,…) toe.

 Door deze ruimte actief te herstellen, verontreiniging weg te nemen, constructies 
te slopen en te ontharden winnen we ruimte voor natuur, biodiversiteit en de 
productie van ecosysteemdiensten.

 Er bevindt zich in de open ruimte ook veel verspreide bebouwing, denken we 
maar aan lintbebouwing en woningen in voormalige hoeves. Vaak worden 
aanpalende gronden aangelegd als tuin of als ruimte voor hobbydieren. Een 
rechtvaardig uitdovingsbeleid kan bijdragen tot het herstel van deze ruimte. 

 Naast woningen bevinden er zich ook slecht gelegen bedrijventerreinen in de 
open ruimte. Ook hier kan een uitdovingsbeleid en relocatie van bedrijven een 
manier zijn om ruimte actief te herstellen.

 In sommige gebieden kan het noodzakelijk zijn om de omkeerbaarheid van 
de maatschappelijke activiteiten in te plannen bv. door demonteerbare, 
verplaatsbare of modulaire constructies te bouwen.
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 Een omkeerbaar en wegneembaar ruimtegebruik, betekent dat ruimtegebruik 
recycleerbaar wordt opgevat, waarbij steeds kan worden teruggekeerd naar de 
oorspronkelijke toestand zonder structurele maatregelen. 

 Dit kan het geval zijn voor locaties in de open ruimte, die voor maatschappelijke 
activiteiten minder strategisch gelegen zijn.
- We nemen verontreinigingen weg
- We slopen en ontharden onbenutte constructies in de open ruimte
- In de open ruimte zetten we in op omkeerbaar en wegneembaar 

ruimtegebruik. We vatten hier ruimtegebruik recycleerbaar op, waarbij steeds 
kan worden teruggekeerd naar de oorspronkelijke toestand 

In een circulaire samenleving sluiten we onze ‘ruimtekringloop’. Wanneer een 
activiteit zich ergens vestigt is de onderliggende ruimte verzegeld. Eens de activiteit 
verdwijnt komt de ruimte opnieuw in de kringloop. Afhankelijk van hoe ‘circulair’ 
deze ruimte werd ingenomen of bebouwd, kunnen we de ruimte op een meer of 
minder hoogwaardige manier hergebruiken.

Ruimte kan nooit ‘weg’ of ‘verbruikt’ worden, ze blijft steeds aanwezig. Ruimte kan 
echter wel ingenomen worden, waardoor ze niet langer beschikbaar is voor andere 
activiteiten. We streven daarom naar een meervoudig en intensief ruimtegebruik, 
waarbij eenzelfde ruimte wordt gebruikt voor meer dan één activiteit. We zijn in de 
toekomst steeds in staat zijn om eerder ingenomen ruimte te reactiveren.

Eindige grondstoffen niet langer uitputten

We streven naar een duurzaam en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen. 
Ook hier passen we het circulariteitsprincipe toe.

We proberen het gebruik van grondstoffen en materialen op basis van eindige 
grondstoffen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Dit kan door materialen, 
geproduceerd op basis van eindige grondstoffen, te vervangen door een gelijkaardig 
product geproduceerd op basis van biogebaseerde grondstoffen (vb biobrandstof, 
bio-ecologische isolatiematerialen, bouwmaterialen op basis van hennep,…). Of 
door energie geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen te vervangen door 
hernieuwbare energie.

Door de levensduur of omlooptijd van deze grondstoffen en materialen te 
maximaliseren kunnen we het gebruik van eindige grondstoffen drastisch beperken. 
We zetten in op makkelijk te onderhouden, te hergebruiken en te recupereren 
materialen en producten.

Wanneer producten toch worden afgedankt, proberen we deze minimale afvalstroom 
zodanig te verwerken (verbranden of composteren) dat minstens energie kan worden 
teruggewonnen.

In een circulaire samenleving worden kringlopen van grondstoffen, materialen en 
hulpbronnen gesloten. Afval bestaat niet meer, want elke reststroom wordt gebruikt 
voor het maken van een nieuw product of verwerkt met energierecuperatie. We 
scheiden reststromen in een biologische kringloop en een technische kringloop. De 
onderdelen van deze kringlopen kunnen langdurig worden hergebruikt en blijven van 
hoogwaardige kwaliteit.

Deze gewijzigde benadering heeft zijn impact op onze ruimte. Wanneer we vaker 
een beroep doen op nagroeibare grondstoffen, hebben we voldoende ruimte 
nodig om deze grondstoffen te produceren en om ze opnieuw te laten opnemen 
(composteren,…) in het ecosysteem.

Door het uitsluiten van energieproductie op basis van fossiele brandstoffen zal 
ruimte moeten voorbehouden worden voor de productie van hernieuwbare energie 
met nieuwe energielandschappen tot gevolg. Om materialen en grondstoffen te 
blijven hergebruiken aan een hoogwaardige kwaliteit, zullen we ruimtelijk in staat 
moeten zijn om onze materialen- en energiestromen met elkaar te verknopen. We 
hebben immers energie nodig om onze kringlopen te sluiten. Productie van energie 
mag evenwel niet ten koste gaan van de productie van voedsel en hernieuwbare 
grondstoffen.
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Stromen optimaal organiseren

Het doordacht lokaliseren van functies en activiteiten vormt een essentieel 
onderdeel van het efficiënt en duurzaam ruimtegebruik. 

Wanneer we willen evolueren van een lineaire samenleving naar een circulaire 
samenleving is het noodzakelijk om vat te krijgen op de verschillende stromen 
binnen deze samenleving. We denken hierbij aan energie, water, mobiliteit (zowel 
mobiliteit van mensen als logistiek), voedsel en materialen. 

Hoe beter we in staat zijn om deze verschillende stromen met elkaar te verknopen, 
hoe meer kansen er zijn op synergieën. Zo kunnen we toegevoegde waarde 
realiseren en kunnen reststromen van het ene productieproces de grondstof vormen 
van een ander productieproces. Dit is noodzakelijk is om het gebruik van eindige 
grondstoffen te beperken.

Een circulair locatiebeleid draagt bij tot het optimaliseren van deze stromen. Op 
specifiek geselecteerde locaties, waar verschillende stromen samenkomen, kunnen 
we activiteiten koppelen aan die stromen. Deze strategisch gelegen plekken nemen 
een schakelfunctie op tussen activiteiten enerzijds en stromen anderzijds. Beiden 
worden ruimtelijk op elkaar afgestemd zodanig dat stromen kunnen verduurzamen 
en beter worden verknoopt. Hierdoor wordt het mogelijk om kringlopen van 
materialen of voedsel te verkorten en eventueel te sluiten.

Een circulair locatiebeleid stelt ons in staat om transporten te beperken (minder 
transport, minder emissie, minder voertuigen), om stromen van grondstoffen en 
materialen efficiënt te koppelen (de reststroom van de ene wordt de grondstof 
voor de andere) en verliezen te vermijden (transport van energie gaat gepaard met 
energieverlies), met een minimum aan ruimtebeslag.

Circulaire benadering van de ruimte

hernieuwbare materialen
en hernieuwbare energie

biologische 
materialen stroom

afvalstroom

houtige 
biomassa

landbouw en visvangst

in sterk afnemende mate 
fossiele brandstoffen, 
eindige grodstoffen

waterstroom

HE-energiestroom

biosfeer

in toenemende mate
hernieuwbare energie
(energie zelf is nooit circulair)

anaerobe vergisting/
compostering

extractie van 
biochemische 

grondstoffen

ruimte actief 
herstellen

realisatie gebruik en hergebruik van ruimte

afdanken van producten
verloederen van ruimte

voorafgaand aan ruimte-inname

biogas

biologische 
cyclus

technische 
cyclus

eindige grondstoffen,  
materialen en hulpbronnen

technische 
materialen stroom

functionaliteit van materialen
behouden

hoog laag
= cascade van waardebehoud

ontginnen en maken  
van materialen

inname van ruimte

REFUSE/RETHINK
afzien van ruimtegebruik of 
intensiever ruimtegebruik

REDUCE
beperken van ruimtegebruik

maken van onderdelen

maken van producten

activiteiten toekennen aan 
de ruimte, constructies en 

infrastructuren bouwen

recuperatie van energie

storten van afval

ophalen van reststromen

in toenemende mate
biogebaseerde/
biochemische 
grondstoffen

water en energie 
nodig om kringlopen 

te sluiten

geïnspireerd op Ellen MacArthur Foundation en R-ladder van PBL

recycleren

herontwikkelen 
en reactiveren

hergebruiken

herstellen

consument 
wordt gebruiker
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Ruimtelijke principes
De vooropgestelde ruimtelijke principes uit de Strategische Visie sluiten perfect aan 
op de 4 principes waaraan de circulaire samenleving dient te voldoen. De ruimtelijke 
principes helpen ons de ruimte circulair te organiseren. Ze zijn onze leidraad voor 
slim ruimtegebruik en vormen de toetssteen waaraan het ruimtelijk beleid en 
projecten zullen worden onderworpen.

De circulaire benadering is een attitude die doordringt tot in de andere 
beleidskaders.

We bepalen in dit beleidskader de handvaten waarmee we de ruimte willen 
organiseren. Deze handvaten zullen toegepast worden in de andere beleidskaders 
en zullen meehelpen om een solidaire (be)leefomgeving en een robuuste en 
veerkrachtige ruimte te realiseren.

Transitie naar een circulaire samenleving
tegen 2035 is deze transitie ingezet en wordt ruimte optimaal 
georganiseerd om onze strategische doelstellingen te realiseren
= brede invulling aan het begrip ‘circulariteit’
= niet beperkt tot ‘circulaire economie’
= circulaire samenleving > circulaire ruimte

De draagkracht van ons 
natuurlijk systeem niet 
overschrijden
Streven naar een duurzame  
maatschappelijke groei, met 
blijvende garantie van ESD
- vruchtbare bodem
- water (reserves aanvullen, 

voldoende  kwaliteit,...)
- luchtkwaliteit
- …

(zie schema p.37)

fysisch systeem als leidraad 
om een gezond ecosysteem 
en ecosysteemdiensten te

garanderen

meervoudig en intensief 
ruimtegebruik

versterken

maatschappelijke betaalbaarheid
verhogen

nabijheid en 
bereikbaarheid

versterken

duurzaam, klimaatneutraal 
en klimaatbestendig

inrichten

Ruimte beschouwen  
als eindige hulpbron
Ruimte circulair benaderen, 
bij elke ruimtevraag de 
‘circulaire reflex’ maken  
= circulariteitsprincipe
1. ons ruimtegebruik 

minimaliseren
2. de omlooptijd 

maximaliseren
3. verliezen vermijden

(zie schema p.38)

Stromen organiseren
We voeren een circulair 
locatiebeleid =  plekken/ 
activiteiten situeren om  
stromen te organiseren/
koppelen.
Een goed locatiebeleid 
draagt bij tot de  
optimalisatie van stromen
Plekken vervullen een 
schakelfunctie in:
- de korte voedselketen
- het energiesysteem
- de materialenkringloop 

(grondstof > afval > 
grondstof)

- water (in productieproces, 
als transportmiddel)

- mobiliteit
- …

(zie schema p.46)

Eindige grondstoffen  
niet langer uitputten
Inzetten op hernieuwbare 
energieproductie, streven 
naar meer autonomie.
Gebruiken van:
- circulaire materialen in 

de bebouwde en verharde 
omgeving

- gerecycleerde en 
herbuikbare materialen/
urban mining/gebouw als 
bron van grondstoffen

- duurzame materialen
- aanpasbare structuren
- …

(zie schema p.46)

4 principes …

… die we toepassen aan de hand van 5 ruimtelijke principes
de circulaire benadering = een attitude die mee vorm geeft aan de andere beleidskaders

onze ruimtelijke principes zijn hierop gebaseerd
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3 Doelstellingen op drie schaalniveaus

Focus in een netwerk van kernen
Door ruimte slim in te zetten en daarbij de ruimtelijke principes te hanteren willen 
we de centrale waarden in 2050 garanderen. Binnen de ‘transitie naar een circulaire 
samenleving’ stellen we volgende doelstellingen op de verschillende schaalniveaus 
voorop:

organiseren van ruimtegebruik  
op strategisch gelegen plekken bovenlokale samenhang

transformatie in functie  
van een circulaire gebiedsontwikkeling

gebiedsgericht benaderen, 
plaatsafhankelijk

circulariteit is overalkwalitatieve benadering van elke plek

Aan deze plekken koppelen we een ontwikkelingsperspectief zodanig dat de 
activiteiten die zich hier vestigen zich enten op de specifieke stromen van deze 
plek. De activiteiten die hier terecht komen, moeten in staat zijn om deze stromen 
mee te sturen. Ze maken bovendien maximaal gebruik van de specifieke ruimtelijke 
kenmerken van de plek.

Door aan deze strategische plekken een circulair gebruik te koppelen kunnen deze 
plekken optimaal worden ingericht en vervullen ze een schakelfunctie binnen het 
netwerk van stromen.

Deze strategische plekken vormen de kapstok voor de circulaire 
gebiedsontwikkeling en helpen onze ruimte duurzaam en efficiënt te organiseren. 
De strategische plekken vervullen een structurerende rol in de ruimte en maken de 
transitie naar een circulaire samenleving mogelijk.

Transformatie in functie van een circulaire gebiedsontwikkeling

Op de strategische locaties bevinden zich momenteel activiteiten die daar niet 
thuishoren. Hierdoor kan de strategische waarde van de plek niet ten volle worden 
benut en gebruiken we onze ruimte inefficiënt.

Het omgekeerde geldt ook. Buiten de strategische plekken bevinden zich 
ook activiteiten die beletten dat de openruimtefuncties zich ten volle kunnen 
ontwikkelen en regenereren. 

We denken aan:
- in de gemengde leefomgeving te verweven bedrijvigheid, die nu gesitueerd is op 

bedrijventerreinen;
- bedrijven en woningen gelegen in de open ruimte, die bijdragen tot de 

versnippering van de open ruimte en door hun moeilijke bereikbaarheid 
mobiliteitsstromen genereren;

- …

Door herlokalisatie van deze activiteiten kunnen we ruimte maken op deze 
strategische plekken en in de open ruimte. Dit vormt de uitdaging voor ons 
transformatiebeleid.

We willen ruimte voorzien voor toekomstige ruimtevragen van maatschappelijke 
activiteiten en willen deze opvangen binnen het huidige ruimtebeslag. We 
bewaken de draagkracht van ons ecosysteem en vrijwaren voldoende ruimte voor 
biodiversiteit en de productie van ecosysteemdiensten.

Om dit te realiseren moeten we uiterst efficiënt omspringen met onze ruimte en ze 
benaderen als een eindig goed. Een circulaire benadering van de ruimte is dan ook 
noodzakelijk. 

We zetten daarom in op 3 sporen:

Organiseren van ruimtegebruik op strategisch gelegen plekken 

Waar verschillende bovenlokale stromen samenkomen, ontstaan kansen om deze 
stromen te verkorten, te verduurzamen en te bundelen. Deze locaties willen we 
opsporen en duiden we aan als strategische plekken voor Oost-Vlaanderen. 
We onderscheiden 3 types van strategische plekken. De stedelijke en bovenlokale 
kernen, de strategische plekken voor de organisatie van een circulaire HUB(s) en de 
strategische plekken voor niet-verweefbare bedrijvigheid.
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Circulariteit is overal

We organiseren de strategische plekken volgens de principes van efficiënt 
en rationeel ruimtegebruik. Deze doelstelling vormt de basis voor ons 
optimalisatiebeleid. We optimaliseren de ruimtelijke organisatie van de strategische 
plekken, waardoor we een hoger ruimtelijk rendement kunnen behalen. We slagen 
erin om meer activiteiten kwalitatief en duurzaam te vestigen op deze plekken. 
Hierdoor vermindert de druk op de open ruimte. Door optimalisatie creëren we 
bijkomende ruimte die broodnodig is om toekomstige ruimtevragers een plek te 
geven binnen het ruimtebeslag.

Op deze locaties streven we naar:
- een maximale bezetting van de beschikbare oppervlakte,
- een maximale tijdsbezetting gedurende de dag,
- een maximale koppeling van stromen, waarin we ook op het laagste 

schaalniveau op zoek gaan naar synergiën,
- een maximale herbruikbaarheid van de ruimte.

We streven op deze plekken naar meervoudig en intensief ruimtegebruik. Dit kan 
enkel onder de strikte randvoorwaarde dat de draagkracht van de specifieke plek 
niet wordt overschreden. We richten de strategische plekken steeds klimaatadaptief 
in. We houden de ruimtelijke kwaliteit van de plek erg hoog door ook op deze 
plekken te streven naar een goede waterdoorlatendheid (regenwaterinfiltratie ter 
plekke), hittestressbestrijding, bijdrage aan de biodiversiteit door het voorzien van 
beplantingen en begroeiingen, enz.

Buiten deze strategische plekken organiseren we de ruimte optimaal in functie van 
de productie van ecosysteemdiensten en het behoud van natuur en biodiversiteit.

- Uitgangspunten
- Beleidscontext
- Relatie met de andere beleidsniveaus

Organiseren van ruimtegebruik op strategisch gelegen plekken

Circulariteit is overal

Transformatie in functie van circulaire gebiedsontwikkeling

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

Strategische plekken in een netwerk van stromen

Elke strategische plek zijn focus
> logistieke HUB
> voedingsHUB

> EHUBT
>materialenHUB

Activiteiten volgen de focus van de plek

= uitvoerende rollen

Puzzelen binnen het bestaande ruimtebeslag

Transformatie van plekken in functie van de circulaire samenleving
>  Transformatie in functie van strategische plekken

> Transformatie in functie van essentiële plekken in de open ruimte

Optimalisatie door intensief en meervoudig 
ruimtegebruik op strategische plekken

Optimalisatie van het ruimtegebruik door het maximaal 
benutten van koppelkansen

Naar een circulair bebouwde ruimte... 
...aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk

...ruimtegebruik recycleerbaar opvatten 
...ruimte actief herstellen

...bebouwde ruimte als grondstoffenbank
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Hoe de doelstellingen bijdragen aan de transitie/grote uitdagingen
De ruimtelijke principes vormen samen met de grote doelstellingen de leidraad voor 
de operationele doelstellingen 2035. 

We kozen de doelstellingen binnen het beleidskader ‘transitie naar een circulaire 
samenleving’ zeer bewust omdat ze enerzijds inspelen op de grote uitdagingen waar 
we nu mee worden geconfronteerd en anderzijds ook bijdragen tot het realiseren van 
de strategische doelstellingen. Deze doelstellingen helpen ons de ruimte slim in te 
zetten en zo de vooropgestelde waarden veilig te stellen.

In de tabel op de pagina 54-55 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.

Organiseren van ruimtegebruik op strategische gelegen plekken

Wanneer we ruimtegebruik voor maatschappelijke activiteiten bundelen op 
specifieke plekken, kunnen we onze strategische doelstellingen realiseren. 
Het bundelen van activiteiten heeft tot gevolg dat op andere plaatsen ruimte 
gevrijwaard wordt. We gaan een verdere verspreiding van bebouwing en verharding 
tegen en stoppen hierdoor een verdere versnippering van onze open ruimte. 
Door te bundelen en het ruimtelijk rendement op deze strategische plekken te 
verhogen, vrijwaren we ruimte voor natuur, biodiversiteit en de productie van 
ecosysteemdiensten. We bewaken zo de draagkracht van ons natuurlijk systeem. 
(biodiversiteit en ecosysteemdiensten versterken)

We garanderen een duurzame productie van ecosysteemdiensten voor de 
toekomstige generaties. En daarnaast verzekeren we voldoende ruimte voor 
maatschappelijke activiteiten door hiervoor specifieke plekken aan te duiden. 

We anticiperen op de demografische wijzigingen. De bundeling van 
maatschappelijke activiteiten op strategische plekken, zorgt voor een betere 
bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen. De autoafhankelijkheid daalt, 
waardoor de verkeersafwikkeling in deze kernen veiliger kan gebeuren en de fiets- en 
voetgangersbereikbaarheid vergroot. Bijkomend kunnen duurzame vervoersmodi 
performanter georganiseerd worden. Dat geldt ook voor thuiszorg en andere 
diensten die aan huis worden geleverd. Dankzij de organisatie van ruimtegebruik op 
specifieke plekken kunnen we onze huidige welvaart en welzijn blijven garanderen.
(duurzame maatschappelijke groei realiseren) 

Wanneer we maatschappelijke activiteiten bundelen op de meest geschikte 
plaatsen, beperken we broeikasgasemissies en voorkomen we verdere 
klimaatverandering. We beperken reistijden, reduceren autoafhankelijkheid, 
kunnen het vrachtvervoer efficiënter organiseren en kunnen het openbaar vervoer 
performanter maken. We zijn in staat om collectieve oplossingen te realiseren om 
te voorzien in onze energiebehoefte, door gebruik te maken van restwarmte en 
hernieuwbare energiebronnen. (klimaatgezond)

We beschouwen onze ruimte als een eindige hulpbron en willen onze ruimte-inname 
in eerste instantie vermijden of beperken. Door activiteiten te organiseren op de 
meest geschikte locaties zijn we in staat om ruimtebeslag te beperken. Wanneer 
we bedrijven, die hun transport kunnen organiseren over het water, kunnen 
vestigen aan bevaarbare waterlopen hoeven we minder infrastructuur te voorzien 
voor vrachtwagens. Wanneer we strategische plekken situeren nabij dragers van 
stromen, zoals de snelwegen, spoorwegen, hoogspanningsleidingen pijpleidingen 
en bevaarbare waterlopen, kunnen we de lengte van transporten beperken. Hetgeen 
opnieuw een beperktere infrastructuur en dus minder ruimtebeslag betekent.

Door activiteiten te bundelen op plaatsen waar verschillende stromen van 
grondstoffen, materialen, mobiliteit, energie, water en voedsel samenkomen, 
ontstaan mogelijkheden om deze stromen optimaal te organiseren. We zijn hierdoor 
ruimtelijk in staat om kringlopen van materialen te verduurzamen en te verkorten, 
hetgeen bij een verspreide vestiging helemaal niet evident is.

Reststromen van de ene activiteit kunnen we gemakkelijker koppelen aan 
grondstofstromen van een andere activiteit. We kunnen, dankzij deze bundeling van 
activiteiten, materialen, grondstoffen en hulpbronnen langdurig en hoogwaardig 
blijven hergebruiken. We kunnen hierdoor fors de vraag naar eindige grondstoffen 
beperken. (circulair en geïntegreerd denken en handelen) 

Transformatie in functie van een circulaire gebiedsontwikkeling
Nog concreet uit te schrijven, hoe deze doelstelling bijdraagt tot de transitie en inspeelt op de grote 
uitdagingen.

Circulariteit is overal
Nog concreet uit te schrijven, hoe deze doelstelling bijdraagt tot de transitie en inspeelt op de grote 
uitdagingen.
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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

Organiseren van 
ruimtegebruik op 
strategisch gelegen 
plekken

doelstellingen 2035

Transformatie 
ifv circulaire 
gebiedsontwik-
keling

Circulariteit is 
overal

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: Organiseren van ruimtegebruik  
op strategisch gelegen plekken 

Wat houdt deze doelstelling in?
Waar verschillende bovenlokale stromen samenkomen, ontstaan kansen om deze 
stromen te verkorten, te verduurzamen en te bundelen. Deze locaties willen we 
opsporen en duiden we aan als strategische plekken voor Oost-Vlaanderen. 

We onderscheiden 3 types van strategische plekken. De kernen, de strategische 
plekken voor de organisatie van een circulaire HUB en de strategische plekken voor 
niet-verweefbare bedrijvigheid.

Aan deze plekken koppelen we een ontwikkelingsperspectief zodanig dat de 
activiteiten die zich hier vestigen zich enten op de specifieke stromen van deze 
plek. De activiteiten die hier terecht komen, moeten in staat zijn om deze stromen 
mee te sturen. Ze maken bovendien maximaal gebruik van de specifieke ruimtelijke 
kenmerken van de plek. 

Door aan deze strategische plekken een circulair gebruik te koppelen kunnen deze 
plekken optimaal worden ingericht en vervullen ze een schakelfunctie binnen het 
netwerk van stromen.

Deze strategische plekken vormen de kapstok voor de circulaire 
gebiedsontwikkeling en helpen onze ruimte duurzaam en efficiënt te organiseren. 
De strategische plekken vervullen een structurerende rol in de ruimte en maken de 
transitie naar een circulaire samenleving mogelijk.

Hoe beter we erin slagen om van deze plekken circulaire hotspots te maken, 
hoe interessanter het zal worden voor andere activiteiten om mee op deze kar 
te springen. Deze plekken hebben een zelfversterkend karakter en werken als 
aantrekkingspolen de circulaire samenleving in de hand.
 

Strategische plekken in een netwerk van stromen 

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 
 Bijvoorbeeld: door uitwisseling van restproducten mogelijk te maken 

tussen verschillende bedrijven in een bedrijvencluster, verplaatsingen naar 
voorzieningen verkorten en mogelijk maken met de fiets of te voet door in te 
zetten op kernversterking

- Het bundelen van stromen
 Maatschappelijke activiteiten laten plaatsvinden waar stromen samenkomen en 

gebundeld worden, vergroot de robuustheid van deze activiteiten. De activiteiten 
zijn niet afhankelijk van één enkele stroom, maar hebben verschillende stromen 
ter beschikking. Er kan een continue bevoorrading gegarandeerd worden.

 Bijvoorbeeld: het samenbrengen van verschillende goederenstromen in een 
logistieke HUB, om deze daarna te herverdelen en vervoeren naar andere 
locaties. Zo vermijden we lege vrachtwagens en inefficiënte trajecten. 

- Het creëren van kritische massa om stromen efficiënt te kunnen organiseren
 Bijvoorbeeld: verdichting van de kernen creëert voldoende kritische massa 

om openbaar vervoer performant te organiseren, maar draagt ook bij aan een 
voldoende hoge warmtevraagdichtheid om collectieve warmtevoorziening, zoals 
een warmtenet, aan te leggen. 

Een strategische plek ligt op een knoop in een netwerk van stromen en kan de 
circulaire samenleving mee sturen.
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Welke stromen? 

Om strategische plekken te detecteren, moeten we bepalen welke stromen we in 
de toekomst willen sturen. We kozen voor 5 types van stromen die een cruciale rol 
kunnen spelen in de transitie naar een circulaire samenleving:

Mobiliteit
Het mobiliteitssysteem is een belangrijke drager van onze samenleving. De 
verzadiging van het wegennet toont dat het huidige systeem al overbelast is. De 
combinatie van demografische groei en ongewijzigd mobiliteitsgedrag zal in de 
toekomst resulteren in het vastlopen van ons mobiliteitssysteem.

We streven daarom naar een slimme en duurzame mobiliteit. Die kunnen we 
realiseren door de verplaatsingsbehoefte te beperken en door onszelf en onze 
goederen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te verplaatsen. 

We verminderen de noodzaak aan transport door het bevorderen van de 
bereikbaarheid via een doordacht locatiebeleid en we streven naar efficiëntere 
mobiliteit door het opzetten van regionale distributiesystemen op strategische 
knooppunten die verschillende grootschalige stromen van goederen, materialen 
en grondstoffenstromen bundelen en opnieuw verdelen. 

Die knooppunten willen we via water, spoor, pijpleiding of andere boven- of 
ondergrondse innovatieve duurzame distributiesystemen met elkaar verbinden.

Het bundelen, verkorten en verduurzamen van mobiliteitsstromen zowel voor 
mensen als voor goederen zal bijdragen tot de transitie naar een circulaire 
samenleving.

Energie
Streven naar een duurzaam energiesysteem op basis van hernieuwbare energie 
en efficiënt en rationeel energiegebruik is een belangrijke opgave. We putten 
eindige brandstoffen (steenkool, olie, uranium) niet verder uit en verminderen de 
uitstoot van broeikasgassen.

Transitie naar hernieuwbare energie betekent omschakelen naar decentrale 
productie, naar meerdere kleinere installaties. Omwille van energie-efficiëntie 
ligt de energieproductie best dichtbij de verbruikers. Het is dus cruciaal om 
voor elke energiebron goede locaties te selecteren, bestaande of beschikbare 
ruimte optimaal te benutten en indien nodig voldoende ruimte te creëren om de 
behoefte aan elektriciteit en warmte in Oost-Vlaanderen te kunnen invullen

Energieverlies dringen we terug door energiereststromen (warmte, elektriciteit) 
tussen bedrijven, kantoren, woningen uit te wisselen. We bekijken de stromen 
geïntegreerd. Energie wordt benut volgens een getrapt systeem tussen 
hoogwaardige energievragers (productie van goederen en materialen) en 
laagwaardige toepassingen (verwarming van gebouwen en tapwater). 

Het sturen van energiestromen is cruciaal in deze transitie. 

Water
Water is een levensnoodzakelijke natuurlijke grondstof. Niet alleen essentieel 
voor onze gezondheid, ook tal van ecologische en economische processen zijn 
ervan afhankelijk. 

Door de klimaatverandering kunnen we frequenter te maken krijgen met droogte 
en bijhorende waterschaarste, met op sommige momenten en plaatsen een 
tekort aan kwaliteitsvol zoet water. Daarom willen we onze zoetwatervoorraad op 
een slimme en geïntegreerde manier beheren

Het verder doorvoeren van de principes van rationeel watergebruik (minder 
verbruik en vermijden van het gebruik van hoogwaardig water voor laagwaardige 
toepassingen) biedt kansen om een meer evenwichtige waterbalans te 
realiseren. 

Tot slot spelen waterstromen een belangrijke rol in de mobiliteit, d.m.v. 
bevaarbare waterlopen. Technologische vernieuwingen in de binnenscheepvaart 
zullen in de toekomst mogelijks ook op kleinere waterwegen opnieuw 
watertransport kunnen mogelijk maken (o.a. geautomatiseerde binnenvaart).
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Materialen 
We willen in de toekomst onze kernen verdichten en onze huizen beter isoleren. 
Er wacht ons dus een enorme renovatieopgave. Bouwen en verbouwen creëert 
grote materialenstromen (productie en afbraak) en heeft een groot aandeel in 
de hoeveelheid geproduceerd afval en CO2-uitstoot. Deze tendens willen we 
doorbreken.

In de circulaire samenleving zien we onze gebouwen als een bron van materialen 
en focussen we op recycleren of hergebruik. De grootste grondstoffenbank zit 
in ons bestaand patrimonium. Om deze materialen te ontginnen (urban mining) 
en te hergebruiken hebben we ruimte nodig. Ruimte voor productie-installaties, 
voor het verzamelen van herbruikbare materialen en producten, voor opslag 
en distributie, voor recyclage, voor deelsystemen en voor slimme en duurzame 
logistiek. 

Daarom moeten we op zoek naar de meest strategische plekken waar we deze 
materialenstromen kunnen bundelen, verkorten en verduurzamen. Door een 
beter beheer van de stromen van materialen vermindert de behoefte aan eindige 
grondstoffen en verkleinen de reststromen.

Naast technische materialen, bestaan er ook bio-gebaseerde grondstoffen. 
Een duurzaam systeem heeft een verhoogde nood aan deze hernieuwbare 
grondstoffen. Door innovatieve oplossingen kunnen we producten en materialen 
geproduceerd op basis van eindige grondstoffen vervangen door nagroeibare, 
bio-gebaseerde grondstoffen. 

We zetten de niet-bebouwde ruimte optimaal in om de materialen die we 
verbruiken te produceren. Om koppelingen en kringlopen zo klein mogelijk te 
houden is nabijheid van grondstoffenproductie en consumptie essentieel. 

Voedsel
Het voedselsysteem is een hefboom binnen onze circulaire transitie. Door 
toename van de lokale productie en betere afstemming op de consumptie 
(afhaalpunten, boerenmarkten,…) kunnen voedselstromen verkorten en ontstaat 
een duurzamer en klimaatgezond voedselsysteem. 

Er moet zowel ruimte zijn voor grootschalige als kleinschalige duurzame 
voedselproductie. Deze laatste wegen minder door, maar zijn cruciaal wanneer 
ze nabij of in kernen gelegen zijn. Ze vormen bovendien een belangrijke schakel 
tot bewustwording.

Om dit te bereiken is het creëren van voldoende ruimte op strategische locaties 
essentieel. Door voedselstromen te sturen, kunnen we voedselverliezen 
beperken en nevenstromen optimaal valoriseren. 

Hoe stromen aanduiden? 

Om de meest geschikte plaatsen aan te duiden, moeten we de stromen in beeld 
kunnen brengen. Het exacte tracé of de grootte van de stromen kunnen we niet 
visualiseren, aangezien de data hierover ontbreken. Maar we kunnen wel, naar 
analogie met de studie ‘ruimtelijke kenmerken van de bedrijventerreinen in de 
provincie Oost-Vlaanderen’, cruciale punten aanstippen in het netwerk van stromen. 
Dit zijn:  
- de dragers van de stromen
- de producenten 
- de consumenten
- de verwerkers
- de winning van grondstoffen en hulpbronnen

We enten ons dus op de bestaande omgeving en duiden de infrastructuren en 
plaatsen aan waar stromen ontstaan, toekomen of passeren. 

We verzamelen deze informatie voor het hele grondgebied en voor de verschillende 
stromen. Deze gegevens vormen samen onze dynamische circulaire atlas. Deze stelt 
ons in staat om voor elke m2 van Oost-Vlaanderen de ruimtelijke criteria te bepalen 
in functie van het netwerk aan stromen. We kunnen voor elke plek bepalen hoe deze 
zich situeert ten opzichte van bronnen en winning van grondstoffen, producenten, 
consumenten en verwerkers van stromen en mogelijke dragers van stromen. Voor 
elke plek kunnen we zo een set van ruimtelijke criteria opstellen. De atlas vormt de 
onderlegger waarop we de strategische plekken zullen aanduiden.
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Elke strategische plek zijn focus

Welk gebruik koppelen we aan deze plekken? 

Een plek kan zijn strategische karakter pas ten volle uitspelen wanneer we aan deze 
plek een bepaald gebruik koppelen, zodanig dat:
- de specifieke ruimtelijke kenmerken van de plek optimaal worden benut
- de plek een maximale schakelfunctie vervult binnen het netwerk van stromen 
- de plek zo efficiënt mogelijk kan ingericht worden (= duurzaam en efficiënt 

ruimtegebruik)

Het strategisch karakter van een plek ontstaat uit de ruimtelijke kenmerken die 
deze plek heeft ten opzichte van andere locaties. Door die ruimtelijke kenmerken 
onderscheidt de strategische plek zich van andere plekken en kan zij het best een 
bijdrage leveren in de uitbouw van een circulaire samenleving.

Een bedrijventerrein gelegen aan een bevaarbare waterloop, waar bovendien 
kade-infrastructuur aanwezig is, is een strategische plek voor watergebonden 
economische activiteiten. De aanwezigheid van de kade onderscheidt deze plek van 
een andere plek. Wanneer we op deze locatie een watergebonden bedrijf vestigen, 
kan deze activiteit een bijdrage leveren aan onze transitie naar een circulaire 
samenleving. Wanneer we hier echter een bedrijf vestigen dat voor zijn logistiek 
enkel beroep doet op vrachtverkeer, kunnen we het strategisch karakter van de 
plek niet benutten. We hypothekeren bovendien de mogelijkheid om deze kade in 
de nabije toekomst nog te gebruiken en missen hierdoor een unieke kans om onze 
transitie te realiseren.

We gaan daarom op zoek naar strategische plekken in functie van een specifiek 
gebruik. 

We onderscheiden 3 types van strategische plekken. De stedelijke en bovenlokale 
kernen, de strategische plekken voor de organisatie van circulaire HUB(s) en de 
strategische plekken voor niet verweefbare bedrijvigheid.

De kernen als strategische plekken

De kernen, zoals aangeduid in het beleidskader ‘transitie naar een solidaire  
(be)leefomgeving, zijn strategische plekken in Oost-Vlaanderen. Ze worden 
gekenmerkt door specifieke ruimtelijke eigenschappen.

De kernen vormen knooppunten in het netwerk van materialen-, water-, energie-, 
voedsel- en mobiliteitstromen. Er bevinden zich grote groepen consumenten, 
producenten en verwerkers van deze stromen. Onze kernen zijn zowel afzetmarkten 
voor voedsel, als grondstoffenbanken voor bouwmaterialen en verzamelpunten voor 
regenwater, productiepunten voor zonne-energie, verbruikers van energie enz. We 
vinden er bovendien een grote groep werknemers. Onze kernen kunnen dan ook een 
schakelfunctie vervullen in de transitie naar een circulaire samenleving. 

Het zijn dus strategische plekken, die ons in staat stellen om stromen te verkorten 
en verduurzamen (korte keten landbouw). In de kernen zijn we in staat om 
stromen te bundelen en deze zo efficiënter te organiseren (bv. inzamelen van 
reststromen, het bundelen van mobiliteitsstromen waardoor het mogelijk wordt om 
overslagpunten te organiseren met duurzame vervoersmodi). We slagen er in de 
kernen ook in om voldoende kritische massa te creëren, waardoor we collectieve 
systemen op poten kunnen zetten (warmtenet, performant openbaar vervoer).

Er werden verschillende types van kernen bepaald. De stedelijke en bovenlokale 
kernen worden gekenmerkt door een goed voorzieningenniveau (zowel 
basisvoorzieningen als regionale of metropolitane voorzieningen zijn aanwezig), een 
matig tot goede knooppuntwaarde en een hoog aantal inwoners. Hierdoor zijn deze 
types kernen strategischer van aard dan de andere. We beschouwen dan ook enkel 
de stedelijke en bovenlokale kernen als strategische plekken voor de provincie. 

De kleinere kernen zijn van strategische waarde op lokaal niveau. We streven ook 
hier naar een circulaire benadering van de ruimte en zetten hier in op een meer 
generiek beleid. We verwijzen hiervoor naar onze derde doelstelling ‘circulariteit is 
overal’.

De potentiekaart, waarop de kernentypering werd aangeduid binnen het 
beleidskader ‘transitie naar een solidaire (be)leefomgeving’ vormt ook de 
potentiekaart voor deze strategische plekken.
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Specifieke strategische plekken voor niet verweefbare bedrijvigheid

In het multifunctioneel weefsel van de kernen vinden we een groot aantal 
verweefbare bedrijven. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van deze kernen en 
bieden werkgelegenheid aan de inwoners. We zien echter dat veel van deze kleinere 
bedrijven de kernen verlaten (omwille van de hoge grondprijzen, beschikbare 
ruimte,…) en zich vestigen op bedrijventerreinen. Ze horen hier niet thuis, aangezien 
deze bedrijventerreinen gereserveerd zijn voor niet-verweefbare bedrijvigheid. 
‘Niet-verweefbaar’ betekent dat een bedrijfsvestiging storend is en daarom moet 
gesitueerd worden buiten de gemengde leefomgeving. 

Door ook verweefbare bedrijvigheid toe te laten op deze bedrijventerreinen, 
benutten we de specifieke ruimtelijke kenmerken van deze plekken (voldoende 
buffer in functie van geluids-, geur- en mobiliteitshinder,…) niet optimaal. 
We realiseren op deze manier geen duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. Om 
onze huidige welvaart te blijven garanderen moeten we ruimte maken voor de 
niet-verweefbare bedrijvigheid. Vandaar dat we ook voor de niet verweefbare 
bedrijvigheid, strategische plekken zullen aanduiden.

Specifieke strategische plekken ter organisatie van een HUB

We gaan op zoek naar strategische plekken in functie van een specifiek gebruik. 
We stellen een aantal circulaire concepten voorop, die kunnen bijdragen aan 
het verkorten en verduurzamen van de vooropgestelde stromen. Ze kunnen een 
katalysator zijn voor de organisatie van de circulaire samenleving.

- Circulair concept gebaseerd op energiestromen

EHUBts
EHUBt zet in op de productie, opslag en omslag van energie in functie van het 
bedrijventerrein zelf en energielevering naar de omgeving. 
Hernieuwbare energie, geproduceerd in de regio, wordt naar energieHUBts of 
EHUBts gestuurd (bijvoorbeeld verwerking biomassa reststromen tot grondstof 
en energie). Hier gebeurt een opslag en omslag naar een andere drager 
(waterstofgas, bio- en synthetisch gas, warm water). De EHUBts zijn in eerste 
instantie grote verbruikers. Het verbruik situeert zich niet noodzakelijk volledig 
ter plekke. De stromen worden gestuurd naar plekken waar ze energetisch 
optimaal kunnen worden ingezet. EHUBts staan dus in voor een ruimtelijke 
koppeling tussen productie en consumptie.
(stromen: energie, water (als grondstof), materialen bio-gebaseerd, mobiliteit 
(als energievrager van duurzame brandstoffen)).

- Circulair concept gebaseerd op mobiliteitsstromen

Elk productiebedrijf heeft een logistieke component (aanvoer van grondstoffen, 
afvoer van producten,…). Bij elke HUB die we beschrijven, komt dus ook een 
logistiek verhaal kijken. Er zijn echter bedrijven die een louter logistieke functie 
opnemen. Dit zijn de logistieke dienstverleners. We denken hierbij aan:
- distributiecentra 
- cross-docking = logistiek gericht op het kleiner en efficiënter maken van de 

rondritten en verkorten van de doorlooptijden met weinig of geen opslag 
ertussen 

- stadsdistributie = centra aan de rand van steden waar vervoersstromen 
worden gebundeld en van waaruit de goederen vervolgens worden geleverd 
in de stad

Deze logistieke dienstverleners hebben specifieke ruimtelijke behoeftes en zijn 
cruciaal in het sturen van goederenstromen, vandaar dat we op zoek gaan naar 
strategische plekken voor deze logistieke HUBs.
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Logistieke HUB – bovenlokaal
Een ‘logistieke HUB – bovenlokaal’ zet in op het verzamelen van 
goederenstromen, het tijdelijk opslaan, bewerken (added value), hersorteren, 
herverdelen en opnieuw transporteren naar een bovenlokale omgeving. Er wordt 
gestreefd naar kortere ritten en volle ladingen en het gebruik van duurzame 
brandstoffen. We treffen er een diversiteit aan verschillende vervoersmodi, 
zodanig dat steeds de meest duurzame optie kan gekozen worden. Gebruikers 
van de HUB engageren zich om infrastructuren, zoals loodsen, parkings, 
personeel, onderhoud, weegbruggen, enzovoort collectief te beheren.
(stromen: materialen, voedsel, mobiliteit, energie, water)

Logistieke HUB – lokaal
Een logistieke HUB op lokale schaal legt de focus op het slim en duurzaam 
organiseren van transporten binnen een kern of tussen een combinatie van 
verschillende kernen. Door het lokaal organiseren van distributie kan het aantal 
verplaatsingen worden beperkt.
Goederenstromen worden er verzameld, tijdelijk opgeslagen, beperkt bewerkt 
(added value), gehersorteerd, herverdeeld en opnieuw getransporteerd naar de 
nabije omgeving. Er wordt gestreefd naar kortere ritten en volle ladingen.
We treffen er een diversiteit aan verschillende duurzame vervoersmodi 
(elektrische bestelwagens, cargo-bikes, boten,…) zodanig dat steeds voor de 
meest duurzame optie kan worden gekozen. 
(stromen: materialen, voedsel, mobiliteit, energie, water)

- Circulair concept gebaseerd op materialenstromen

Materialen HUB – lokaal
Voor het inzamelen en verspreiden van materialen (met een lagere economische 
waarde, waarbij we denken aan maairesten, houtafval,…) hebben we een 
voldoende dens netwerk van inzamel- en verdeelpunten nodig. Deze maken 
een essentieel onderdeel uit van de materialenstromen, maar zullen we 
niet aanduiden binnen het beleidsplan, aangezien ze niet behoren tot onze 
bovenlokale opgave. We beschouwen ze als satellieten voor onze bovenlokale 
materialenHUBs.
(stromen: materialen, voedsel, mobiliteit, water)
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MaterialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal
Zijn centrale punten, waar voorzien wordt in de opslag, verwerking, opwerking, 
productie en distributie van verschillende inkomende materialenstromen. 
De verschillende HUBs worden via slimme en duurzame logistieke systemen 
verbonden. Materialen worden traceerbaar/naspeurbaar gemaakt. We 
richten deze plekken zodanig in dat ze kunnen functioneren als een 
materialenbibliotheek. 
In deze materialenHUB faciliteren en bevorderen we het hergebruik van 
materialen.
(stromen: materialen, energie, mobiliteit, water)

MaterialenHUB biomassa – bovenlokaal
Het zijn centrale punten waar voorzien wordt in de opslag, verwerking, 
opwerking, productie en distributie van verschillende inkomende biologische 
materialenstromen. Deze HUBs verbinden we via slimme en duurzame logistieke 
systemen. We richten deze plekken zodanig in dat ze kunnen functioneren als 
een grondstoffenbank voor de bio-gebaseerde chemie
(stromen: materialen, energie, voedsel, mobiliteit, water)

- Circulair concept gebaseerd op voedselstromen

VoedselHUB – korte keten
Een voedselHUB is een groepering van lokale of regionale voorzieningen die 
voedselstromen opslaan, verwerken, distribueren en plaatselijk geproduceerd 
voedsel op de markt brengen. Ze laten ons toe lokale voedselproductie beter 
af te stemmen op de lokale consumptie. Een voedselHUB ondersteunt kleine 
en middelgrote boeren door verwerkings- en winkelfaciliteiten aan te bieden. 
Hierdoor wordt voedsel rechtstreeks van op het veld tot bij de consument 
gebracht. Er wordt ingezet op een korte keten waardoor voedselstromen 
verkorten. Door de valorisatie van nevenstromen (verwerking tot veevoeder, 
compostering en vergisting) kunnen kringlopen gesloten worden.
Het korteketenproces kan een cruciale rol spelen in de transitie naar een 
duurzaam, klimaatgezond en circulair voedselsysteem.
Een voedselHUB creëert lokale werkgelegenheid en kan een schakel zijn in 
armoedebestrijding (sociaal restaurant, restjesfabriek, sociale kruidenier). Het 
kan bovendien een plek zijn voor educatie rond voedsel.
(stromen: materialen, voedsel, mobiliteit)

VoedselHUB – agrarische cluster
Is een groepering van voorzieningen die voedselstromen produceren, opslaan, 
verwerken en distribueren op een bovenlokale schaal. 
Gebruikers van de HUB engageren zich om onderling energie- en reststromen 
uit te wisselen en infrastructuren, zoals loodsen, serres, parkings, (seizoens-)
personeel, weegbruggen, enzovoort collectief te beheren.
We zetten een slim en duurzaam transportsysteem op poten om grondstoffen te 
verzamelen en producten te verdelen op bovenlokale schaal. We streven naar 
kortere ritten, volle ladingen en het gebruik van duurzame brandstoffen. 
(stromen: materialen, energie, voedsel, mobiliteit, water)

- Circulair concept gebaseerd op waterstromen

WaterHUB – productie/waterlus
Een waterHUB voorziet in de productie, opslag en omslag van water en de 
toelevering van water aan de omgeving op een bovenlokale schaal.
Waterstromen van verschillende kwaliteit (drinkwater, gezuiverd water, 
proceswater, rioolwater,…) komen er samen en kunnen gestuurd worden. 
We zetten maximaal in op de cascade van waardebehoud, waarbij water 
van hoge kwaliteit wordt gebruikt voor hoogwaardige toepassingen (bv. bij 
voedselproductie) en water van minder hoge kwaliteit wordt ingezet voor 
minderwaardige toepassingen (bv. voor het doorspoelen van het toilet, irrigatie). 
(stromen: energie, water, voedsel)

Voor deze circulaire concepten gaan we op zoek naar de meest strategische locaties 
in Oost-Vlaanderen. 
Het is niet de bedoeling om, via circulaire gebiedsontwikkeling, ruimte vrij te houden 
voor specifieke activiteiten. Het doel is om aan de hand van de strategische plekken, 
ruimtelijk de mogelijkheid te creëren om stromen optimaal te organiseren. 
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Aanduiden van de specifieke strategische plekken ter organisatie van een HUB

Vooraleer we de specifieke strategische plekken voor HUBs kunnen aanduiden, 
wordt voor elk type HUB een set van ruimtelijke kenmerken bepaald. Deze 
kenmerkenset dient als voorwaarde voor de vestiging van dit type HUB. 

Zo is het voor een EHUBt interessant om zich te vestigen binnen een straal van 1km 
van grootverbruikers, met een verbruik dat hoger ligt dan 25000 MWh. Dit is dus 
één van de ruimtelijke kenmerken uit de kenmerkenset voor de EHUBt. Samen met 
bijkomende parameters vormt deze groepering van specifieke ruimtelijke criteria de 
kenmerkenset voor de EHUBt.

De set van ruimtelijke criteria bepaalt hoe een HUB zich kan inschakelen binnen 
het netwerk van verschillende stromen. Wanneer we onze dynamische circulaire 
atlas bevragen aan de hand van deze kenmerkenset, bekomen we de strategische 
plekken voor de specifieke HUB.
 

Dynamische circulaire atlas
= bron van ruimtelijke kenmerken die
stromen in beeld trachten te brengen

wordt opgemaakt voor het volledig grondgebied

deze circulaire atlas wordt bevraagd in functie van
een bepaalde circulaire HUB

a.h.v. een kenmerkentabel per HUB

= bron van ruimtelijke kenmerken die
stromen in beeld trachten te brengen

wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied

DYNAMISCHE 
CIRCULAIRE ATLAS

deze circulaire atlas wordt bevraagd in functie van
een bepaalde CIRCULAIRE HUB

ahv een kenmerkentabel per Hub

Zo kunnen we strategische plekken vinden ifv de circulaire HUB's
zo kunnen we strategische plekken vinden i.f.v. de circulaire HUB’s
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Binnen het beleidskader ‘transitie naar een circulaire ruimte’ zijn we op zoek naar 
de juiste balans tussen voldoende ruimte voor maatschappelijke activiteiten (die 
ruimtebeslag genereren) enerzijds én voldoende ruimte voor biodiversiteit en de 
productie van ecosysteemdiensten anderzijds. Daarom worden de strategische 
plekken die we verkrijgen uit de bevraging van de circulaire atlas, geconfronteerd 
met de ambitiekaart van de robuuste openruimte gehelen. Strategische plekken 
die voorkomen in deze robuuste openruimte gehelen worden niet weerhouden. De 
‘ambitiekaart van de robuuste openruimte gehelen’ is cruciaal aangezien deze de 
zoekzone voor de strategische plekken bepaalt en sterk verkleint ten opzichte van de 
totale oppervlakte van de provincie.

Bereikbaarheid en nabijheid is één van de ruimtelijke principes in dit beleidskader 
en dragen we hoog in het vaandel. Alle strategische plekken moeten dan ook een 
goede knooppuntwaarde hebben. Niet alleen goederentransport (over water, weg, 
spoor of pijpleiding) moet vlot op deze locaties geraken, maar ook werknemers 
moeten zich duurzaam naar deze plekken kunnen begeven. Wanneer dit niet 
het geval is, maar de plek wel erg strategisch blijkt voor de ontwikkeling van 
een bepaalde HUB, dan geldt het verbeteren van de knooppuntwaarde als een 
voorwaarde om deze plek te mogen ontwikkelen.

Per HUB krijgen we, na bevraging van onze circulaire atlas en na rekening gehouden 
te hebben met de uitsluitende voorwaarden betreffende de robuuste openruimte 
gehelen en de bereikbaarheid, een potentiekaart waarop de strategische plekken 
voor deze specifieke HUB staan op aangeduid.

Nog verder te onderzoeken:
Aangezien we onze ruimtelijke criteria baseren op zowel de ligging van bestaande 
infrastructuren als de ligging van bestaande producenten, consumenten en verwerkers, 
kan het zijn dat we soms slecht gelegen activiteiten mee in rekening brengen. Na het 
bepalen van de strategische plekken, worden deze bijkomend gescreend op hun ligging 
t.o.v. robuuste openruimte gehelen, op hun bereikbaarheid én op hun ligging t.o.v. het 
bestaande ruimtebeslag. Deze bijkomende toets moet voorkomen dat slecht gelegen 
activiteiten de ligging van strategische plekken te veel zou sturen. Bij het opmaken van de 
kenmerkenset van de HUBs en het toekennen van de scores per criterium, zullen we scores 
gelinkt aan infrastructuren (=dragers van stromen) meer laten doorwegen. We blijven het 
belangrijk vinden om de ligging nabij producenten, consumenten en verwerkers mee te 
nemen. Ze bepalen mee hoeveel kans een bepaalde plek heeft, om zijn focus te realiseren. 

Het bepalen van de focus 

Wanneer we alle potentiekaarten, voor de HUBs, de kernen en de niet-verweefbare 
bedrijvigheid op kaart zetten, zullen we bepaalde overlappen tussen deze plekken 
zien. Een plek kan dus strategisch zijn voor verschillende zaken. We zullen voor elk 
van deze plekken een ontwikkelingsperspectief bepalen, waardoor het duidelijk 
wordt hoe we deze plek verder willen zien evolueren. Dit noemen we de focus van de 
plek.

Nog verder uitwerken wat de focus juist inhoudt: 
- Beschrijven van een toekomstig gebruik van de site ifv de stromen die op deze plek 

samenkomen
- Toekomstbeeld voor deze plek schetsen
- Volgende vragen dienen beantwoord, keuze maken wordt noodzakelijk!

- Welke HUBs geven we prioriteit
- Willen we HUBs combineren op één plek en zo ja welke?
- Moeten we sommige strategische plekken reserveren voor één specifieke HUB, 

omwille van de schaarse plekken die geschikt zijn voor deze HUB. Of andere 
redenen.
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Activiteiten volgen de focus van de plek

Ruimte is overbevraagd, daarom richten we ze efficiënt in. De ruimtelijke kenmerken 
van een plek willen we optimaal benutten. Daarom krijgen strategische plekken een 
duidelijk ontwikkelingsperspectief. Dit noemen we de focus van de plek. Zonder 
deze focus lopen we het risico dat we het strategische karakter van de plek niet ten 
volle benutten. 

De echte uitdaging zit hem in het realiseren van de focus voor deze plekken. Enkel zo 
kunnen we er in slagen om onze ruimte circulair te organiseren.

Elke nieuwe activiteit die zich vestigt op strategisch gelegen locaties, moet daarom 
passen binnen deze focus. Ook wanneer activiteiten willen uitbreiden, renoveren 
of herbouwen moet de activiteit nog steeds de toets met de focus van de plek 
doorstaan. Wanneer de activiteit niet of niet langer verenigbaar is met de plek, wordt 
nagegaan hoe de activiteit kan gereorganiseerd of geherlokaliseerd worden (zie 
volgende doelstelling ‘transformatie in functie van strategische plekken’). 

Willen we dit realiseren, dan moeten we kunnen bepalen of een activiteit bijdraagt 
tot de focus van een plek of niet. Hiervoor ontwikkelen we de nodige handvaten.
We zullen op onze strategische plekken een actief locatiebeleid voeren. Dit doen 
we door enerzijds stimulansen te ontwikkelen om geschikte activiteiten op deze 
plekken te vestigen. Anderzijds zetten we in op de transformatie (aanpassen of 
herlokaliseren) van activiteiten die de focus van de plek niet volgen. 

Het is geenszins de bedoeling om bijkomend ruimtebeslag te realiseren, noch 
binnen, noch buiten de strategische plekken. We bewaken de ‘ruimtebeslagbalans’. 
We zullen dus steeds binnen het bestaande ruimtebeslag werken. Er kan slechts 
nieuw ruimtebeslag gegenereerd worden, nadat er (evenveel) ruimtebeslag werd 
weggenomen op minder strategische plekken. Deze nieuwe ruimte kan enkel 
aangesneden worden voor de noodzakelijke nieuwe functies en activiteiten eigen 
aan circulariteit.

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
We weten waar de strategische plekken in Oost-Vlaanderen zich bevinden en kennen 
hun focus. We kennen het toekomstbeeld van deze plekken en weten heel duidelijk 
hoe deze plek dient te evolueren, zodanig dat ze kan functioneren als een hefboom 
in de transitie naar een circulaire samenleving.

We willen dat de focus van deze plekken is gerealiseerd en dat activiteiten die 
aansluiten bij de focus zich er hebben kunnen vestigen. We bewaken tegelijk dat er 
zich geen nieuwe activiteiten vestigen, die niet aansluiten bij de focus van de plek. 
We starten ook een traject op om activiteiten, gelegen op deze strategische plekken, 
maar die niet aansluiten bij de focus van de plek, te transformeren. Dit kan door de 
activiteit aan te passen of door deze te herlokaliseren.

Tegen 2035 voorzien we op deze plekken de nodige bouwstenen, zodanig dat ze hun 
rol als schakelplek voor stromen kunnen opnemen en hun focus kunnen realiseren 
tegen 2050. 
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3.2 Doelstelling 2: Transformatie in functie van een 
circulaire gebiedsontwikkeling

Wat houdt deze doelstelling in?
Op de strategische plekken (HUBs, kernen en bedrijventerreinen voor niet 
verweefbare bedrijvigheid) bevinden zich momenteel veel activiteiten die hier niet 
thuishoren. Hierdoor kan de strategische waarde van de plek niet ten volle worden 
benut en gebruiken we onze ruimte inefficiënt. Maar ook buiten de strategische 
plekken bevinden zich activiteiten die beletten dat de openruimtefuncties zich ten 
volle kunnen ontwikkelen en regenereren. 

We denken aan:
- in de gemengde leefomgeving te verweven bedrijvigheid, die nu gesitueerd is op 

bedrijventerreinen
- bedrijven en woningen gelegen in de open ruimte, die bijdragen tot de 

versnippering van de open ruimte en door hun moeilijke bereikbaarheid 
mobiliteitsstromen genereren

- …

Door herlokalisatie van deze activiteiten kunnen we ruimte maken/creëren op 
deze strategische plekken en in de open ruimte. Dit vormt de uitdaging voor ons 
transformatiebeleid.

De slaagkansen van ons transformatiebeleid worden mee bepaald door een aantal 
noodzakelijke verschuivingen:

- Mindshift
 Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk zowel bij inwoners, consumenten 

en producenten. Wanneer we verweefbare bedrijvigheid in onze kernen willen 
houden en bijkomend willen aantrekken, zullen we omwonenden moeten 
overtuigen van de meerwaarde die dit genereert voor de leefbaarheid van hun 
buurt en zullen we bedrijfsleiders moeten overtuigen van de kwaliteiten die deze 
plekken hebben als vestigingslocaties.

- Bouwshift
 Geselecteerde woonkernen worden verdicht en het bijkomend ruimtebeslag 

wordt tegen 2040 tot nul herleid. Het moet voor alle partijen duidelijk zijn dat er 
niet langer ruimte kan aangesneden worden, die nog niet werd ingenomen door 
ruimtebeslag.

- Modalshift
 Staat voor de verandering van transportwijze. De modal shift beoogt bij 

personenmobiliteit een verschuiving van transport met de wagen naar meer 
duurzame transportmodi zoals fiets, te voet, openbaar vervoer,...

 Bij het goederentransport staat de modal shift voor een verschuiving over de weg 
naar de andere, meer duurzame transportmodi zoals over het spoor en het water 
of naar een combinatie van verschillende transportmodi. (pijpleidingen als vierde 
modus)

 Wanneer steeds meer mensen gebruik zullen maken van duurzame 
transportmodi en onze strategische plekken zeer bereikbaar zijn voor deze 
verschillende transportmodi, zullen zowel de consumenten als producenten 
minder geneigd zijn om zich te vestigen op plekken die enkel bereikbaar zijn met 
de wagen.
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Puzzelen binnen het bestaande ruimtebeslag 

Wanneer we een actief transformatiebeleid willen voeren, hebben we nood aan 
beschikbare ruimte om activiteiten te herlokaliseren. Deze moeten we vinden binnen 
het huidige ruimtebeslag. Hieronder volgt een beschrijving van het pad dat we willen 
bewandelen en de obstakels en kansen die dit pad kruisen. We geven ook een eerste 
aanzet mee van mogelijke instrumenten.

Onze ruimte op slot

We willen zuinig omgaan met onze ruimte en moeten daarom ruimtebeslag 
concentreren op strategische plekken. Terwijl we de essentiële plekken voor 
robuuste open ruimte gehelen net willen vrijwaren van ruimtebeslag.

Het is niet de bedoeling om bijkomend ruimtebeslag te realiseren, noch binnen, 
noch buiten de strategische plekken. We kunnen slechts nieuw ruimtebeslag 
genereren, nadat we (evenveel) ruimtebeslag wegnamen op minder strategische 
plekken. Deze ‘nieuwe ruimte’ bevindt zich op (delen van) strategische plekken, die 
nog niet werden gevat door ruimtebeslag en die we enkel kunnen aansnijden voor de 
noodzakelijke nieuwe functies en activiteiten eigen aan circulariteit. 

In eerste instantie zullen we daarom werken binnen het bestaande ruimtebeslag. 
Op de strategische plekken lijkt, binnen het bestaande ruimtebeslag, echter geen 
of maar beperkt ruimte vrij te zijn voor nieuwe activiteiten. We vinden er naast de 
activiteiten die er thuis horen ook veel activiteiten die er niet thuishoren. Sommige 
activiteiten zijn historisch geworteld en gegroeid (bijvoorbeeld niet -verweefbare 
bedrijvigheid in kernen), andere activiteiten worden gedoogd of benutten de 
strategische waarde van de plek niet ten volle. 

Naast de slecht gelegen activiteiten, vinden we nog andere onderbenutte zones op 
zowel de strategische plekken als in de open ruimte. Denken we maar aan leegstand, 
braakliggende of vervuilde terreinen en restgronden. Deze onderbenutte zones 
vormen een deel van ons ruimtebeslag, maar worden niet langer actief gebruikt.
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Onze ruimte zit ‘op slot’
- omwille van bestemmingen die op de gronden liggen: gewestplan, BPA, (P)RUP,
- omwille van aanwezige vervuilingen, infrastructuur en de daarmee gepaarde 

saneringskost en saneringstijd,
- omwille van bestaande (zonevreemde) activiteiten,
- omwille van grondspeculatie en bedrijfszekerheid,
- omwille van financiële redenen: investeringen die nog niet zijn afgeschreven, 

hoge verhuiskosten, nabestemming die waarde van goederen vermindert,…

We willen activiteiten vestigen op strategische plekken, waarvan de focus aansluit 
bij de activiteit. Maar kunnen dit, binnen het ruimtebeslag, niet doen omdat de 
gronden niet beschikbaar zijn door inefficiënt ruimtegebruik.

Om te slagen in onze transformatieopgave gaan we op zoek naar ‘de gaatjes’ binnen 
ons ruimtebeslag. We moeten onze ruimte circulair inzetten en richten daarom onze 
pijlen op de onderbenutte zones. We dienen deze zones opnieuw op te pikken en te 
herintroduceren in onze ‘ruimtekringloop’. 

De onderbenutte zones komen voor in verschillende groottes. Van klein (bv. 
leegstaand pand) tot groot (bv. een voormalige industriële site). Het gericht inzetten 
van een veelheid aan oppervlaktes en volumes aan onderbenutte ruimte zorgt ervoor 
dat we voor de verschillende ruimtevragen steeds een geschikte plek kunnen bieden. 

 

Types van de onderbenutte zones

We spreken van een onderbenutte zone wanneer de karakteristieken van de plek niet 
optimaal worden gebruikt om:
- ecosysteemdiensten te produceren en/ of biodiversiteit te versterken in de 

essentiële plekken van de open ruimte;
- stromen te verknopen, verduurzamen of verkorten op de strategische plekken.

Onderbenutte zones vinden we zowel op strategische plekken als erbuiten. 
Ze komen voor in verschillende maten en vormen. Hieronder trachten we een 
opsomming te geven van de verschillende types onderbenutte zones.

Leegstaande gebieden en gebouwen
Leegstaande gebouwen en gronden waarvoor nog geen plannen zijn. Deze blijven 
vaak onaangeroerd omwille van de kostprijs en werklast om deze gronden en panden 
te reactiveren/saneren. We denken hierbij aan:
- leegstaande kantoorgebouwen
- leegstaand kerkelijk patrimonium
- leegstaande terreinen en panden op bedrijventerreinen
- leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen
- leegstaande bedrijfsgebouwen (mogelijke brown- of blackfields)
- leegstaande winkelstraten in kernen
- leegstaande gebouwen en terreinen in gebieden of zones die een transformatie 

doorgaan
- vervuilde gronden

Gebieden met een onzekere toekomst
Gebieden die voorlopig geen permanente functie kunnen krijgen omdat het besluit 
daarover afhangt van toekomstige ontwikkelingen.
- Bijvoorbeeld: wanneer 2 mogelijke zoekzones worden aangeduid voor een 

activiteit, zullen beide gebieden geen permanente functie krijgen in afwachting 
van een definitieve beslissing over de vestigingsplek van de activiteit.

trachten ‘de gaatjes’ te vinden
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Afwachting van ontwikkeling
Braakliggende gronden waarvoor plannen klaarliggen in afwachting van uitvoering, 
zoals: 
- terreinen die wachten op herontwikkeling maar plannen worden uitgesteld of 

gestaakt omwille van financiële redenen
- gefaseerde grootschalige bouwprojecten hebben tijdens uitvoering vaak gronden 

onbenut.

Strategische reserve
Gronden in bezit, maar niet in gebruik omdat:
- bv. langs infrastructuren (spoorlijnen, waar op sommige plekken extra ruimte is 

aangekocht voor de eventuele aanleg van een extra spoor)
- bedrijf deze grond wil bijhouden voor in het geval dit bedrijf wil uitbreiden bv 

bedrijventerreinen en havengebieden pachten bedrijven vaak extra grond. Het is 
dan vaak onzeker of de extra grond nodig zal zijn, en zo ja, op welke termijn

- vanwege hun financiële waarde. De eigenaar verwacht in de toekomst een betere 
prijs voor de grond te krijgen en houdt ze daarom in de tussentijd in bezit.

Monofunctioneel benutte gebieden
Ook gebieden die permanent in gebruik zijn, kunnen ruimte bieden voor een 
bijkomende activiteit. Deze bijkomende activiteit kan zowel tijdelijk als permanent 
zijn.
Dit kan het geval zijn wanneer de site nog niet permanent wordt gebruikt of wanneer 
er onbenutte oppervlakte aanwezig is: 
- bijvoorbeeld bij evenement (deze zijn slechts zeer kort aanwezig, aangezien ze 

het dagelijks functioneren van de plek kunnen verstoren
- de activiteit kan de kwaliteit van de plek verbeteren, zeker wanneer de vraag naar 

deze activiteit zeer urgent is
- gebruik van schoolsites buiten de schooluren
- gebruik van dakoppervlaktes,…

Slecht gelegen activiteiten
Deze activiteiten maken geen optimaal gebruik van de ruimte, waardoor de ruimte 
niet efficiënt wordt benut. Door deze activiteiten te verplaatsen komt ruimte vrij voor 
een geschiktere activiteit.

Gebieden met een te laag ruimtelijk rendement
In het verleden werd niet altijd zuinig omgesprongen met de voorhanden zijnde 
ruimte. Er vallen ruimtewinsten te boeken door slimme verdichtingsingrepen 
- Bv. verhogen van het ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen:  

collectieve parkings en andere voorzieningen, hogere bouwhoogtes toelaten, 
optoppen van bedrijven mogelijk maken,…

Bij de onderbenutte zones kunnen we een onderscheid maken tussen plekken waar 
een permanente invulling mogelijk is en plekken waar enkel een tijdelijke invulling 
mogelijk is. Beide zijn interessant om mee te nemen.

Detecteren van de onderbenutte zones - ruimteaanbod

We willen deze onderbenutte zones in beeld krijgen en kunnen ze op het spoor 
komen door:
- registers op te maken en bij te houden van onbebouwde percelen op strategische 

plekken
- registers op te maken en bij te houden van leegstand en verharde oppervlakten 

(binnen en buiten de strategische plekken)
- brownfieldsites te inventariseren
- knipperlichtmechanismen op te richten, zodanig dat bij sleutelmomenten in 

de bedrijfsvoering deze op de radar verschijnen (faillissement, overname, 
uitbreidingsplannen,…)

- …

De verzamelde gegevens tonen ons het ruimteaanbod binnen de onderbenutte 
zones.
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Detecteren van de ruimtevraag

Nog interessanter wordt het wanneer ook een beeld wordt gevormd van de vraagzijde 
naar ruimte. Deze ruimtevraag wordt gevormd door 2 componenten. Enerzijds door 
activiteiten die op zoek zijn naar een nieuwe locatie, als eerste vestigingsplaats of 
omwille van uitbreidings- of inkrimpingsplannen. En anderzijds door bedrijven die 
niet per se op zoek zijn naar een nieuwe locatie, maar nu wel ‘verkeerd’ gelegen zijn. 
De activiteit slaagt er namelijk niet in om de specifieke ruimtelijke criteria van de 
plek te benutten.

Door vraag- en aanbodzijde samen te brengen, kan aan ‘matchmaking’ gedaan 
worden op het maatwerk niveau. Deze gegevens kunnen leiden tot een dynamische 
databank (cfr. Bizlocator VLAIO), waarin ruimtevragers op zoek kunnen gaan naar 
geschikte locaties.

Ruimtebeslagbalans - werken binnen het bestaande ruimtebeslag

Om de ruimtevraag en het ruimteaanbod met elkaar te koppelen, voorzien we 
voldoende ruimte binnen het huidige ruimtebeslag. Zodanig dat we aan toekomstige 
ruimtevragen kunnen voldoen. Dit kan op twee manieren:
- ruimtebeslag wegnemen, zodanig dat we nieuw ruimtebeslag kunnen realiseren 

op strategische locaties
- onderbenutte zones, gekenmerkt door ruimtebeslag, activeren, waardoor hier 

ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten

1. Opruimen van de onderbenutte zones 

We vinden onderbenutte ruimte zowel op strategische plekken als buiten de 
strategische plekken.

De strategische plekken worden gekenmerkt door een goede bereikbaarheid 
voor goederen en personenmobiliteit en zijn steeds knopen in een netwerk van 
stromen. 

Dit geldt niet voor de onderbenutte zones in de open ruimte, buiten de 
strategische plekken. Deze zones bevinden zich in de robuuste openruimte 
gehelen of op locaties met een weinig duurzame connectie en een kleine 
mogelijkheid voor verknoping van stromen. Op deze locaties kiezen we dan ook 
voor het afbouwen van de maatschappelijke activiteiten. 

Ze zijn beter geschikt voor de productie van ecosysteemdiensten en het 
ondersteunen van de biodiversiteit en natuurwaarde. Hier herstellen we de open 
ruimte actief. We nemen ruimtebeslag weg door middel van sloop, sanering, 
ontharding. 

De oppervlakte ruimtebeslag die we op deze manier herstellen en ‘teruggeven’ 
aan de open ruimte, kan gecompenseerd worden door nieuw ruimtebeslag. Deze 
compensatie kan enkel gerealiseerd worden op strategische plekken (of delen 
van strategische plekken) die tot dusver gelegen waren buiten het bestaande 
ruimtebeslag. 

Deze nieuwe ruimte wordt enkel aangesneden voor de noodzakelijke nieuwe 
functies en activiteiten eigen aan circulariteit.

Door een reorganisatie van het ruimtebeslag kunnen we enerzijds bijdragen aan 
een robuuste en veerkrachtige ruimte en kunnen we anderzijds het ruimtebeslag 
efficiënter gaan inrichten, waardoor ruimte vrijkomt voor toekomstige 
ruimtevragen (zonder daarbij de ruimtebeslagbalans te verstoren).

2. Activeren van de onderbenutte zones op strategische plekken

Om de ruimtevragen in te lossen, is het noodzakelijk dat we de onderbenutte 
zones op strategische plekken zien te activeren. We zorgen er voor dat deze 
zones voorbereid zijn op de vestiging van nieuwe activiteiten. 

Dit vergt maatwerk, daadkrachtig beleid en nieuwe instrumenten. 

- Onderhandelen met eigenaars van deze zones
- Planprocessen opstarten
- Saneringen opstarten
- Zoeken naar ontwikkelaars
- Tijdelijk gebruik mogelijk maken (nieuwe types van overeenkomsten,…)
- Gedeeld gebruik mogelijk maken (nieuwe types van overeenkomsten,…)
- Opmaken verordeningen
- Renoveren
- …

Door deze onderbenutte zones te activeren, creëren we ruimte waarbinnen 
we bestaande activiteiten kunnen verplaatsen of nieuwe activiteiten kunnen 
vestigen op geschikte locaties.
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Doorschuifruimte

De (door)schuifruimte is het geheel van de geactiveerde onderbenutte zones 
op strategische plekken, samen met het gecompenseerde ruimtebeslag dat we 
realiseren binnen de (delen van) strategische plekken, die buiten het bestaande 
ruimtebeslag lagen.

De (door)schuifruimte vormt een dynamische ruimtevoorraad. Door het vestigen en 
herlokaliseren van activiteiten zal ruimte uit deze voorraad verdwijnen, anderzijds 
zal ruimte vrijkomen door verhuisbewegingen, verdere activatie van onderbenutte 
gronden op strategische plekken en het wegnemen van ruimtebeslag in de open 
ruimte. 

We moeten erover waken dat er steeds voldoende aanbod is aan beschikbare ruimte 
voor onze vereiste circulaire functies binnen de strategische plekken. Anders vervalt 
de mogelijkheid om te ‘schuiven’ met activiteiten en zit alles opnieuw op slot. Het 
tempo waarmee onderbenutte zones op strategische plekken moeten geactiveerd 
worden en/ of onderbenutte zones in de open ruimte worden weggewerkt hangt hier 
vanaf.

Tijdsdimensie

De gronden, percelen, sites en gebouwen die samen de doorschuifruimte vormen, 
worden elk gekenmerkt door een bepaalde gradatie van beschikbaarheid. Sommige 
zones zijn slechts voor een korte periode beschikbaar (bijvoorbeeld leegstaande 
gebouwen in afwachting van renovatiewerken), andere kunnen gedurende een 
‘oneindige’ periode worden ingenomen door nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld een 
gesaneerde industriële site). Aan elke beschikbare grond, perceel, site of gebouw 
hangt een tijdsdimensie vast.

Hetzelfde geldt voor de ruimtevragers. Afhankelijk van het type activiteit gaan ze 
op zoek naar een beschikbare locatie voor een bepaalde periode (bv voor meer of 
minder dan 50jaar).

Door vraag en aanbod, elk met hun eigen tijdskarakteristiek, met elkaar te 
combineren zijn verschillende opties mogelijk.

We trachten het aantal verhuisbewegingen in de tijd uiteraard te beperken. Idealiter 
vinden nieuwe activiteiten onmiddellijk een plek op de meest strategische plek. En 
kan een activiteit, wanneer herlocatie zich opdringt, na één verhuisbeweging zich 
vestigen op een geschikte plek. Anderzijds kunnen bedrijven met een duidelijk 
groeitraject net profiteren van de diversiteit aan locaties (divers in tijd en schaal).
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Transformatie van plekken in functie van de circulaire samenleving

Transformatie in functie van strategische plekken

De strategische plekken stellen ons in staat om de transitie naar een circulaire 
samenleving ruimtelijk te sturen. Wanneer we aan deze plekken een specifiek 
circulair gebruik koppelen kunnen we ingrijpen op de stromen die deze plek kruisen. 

Het is daarom uitermate belangrijk dat de strategische plekken hun rol als circulaire 
hotspot kunnen waarmaken. We bereiden deze plekken voor, zodanig dat ze een 
maximum aan ‘geschikte’ activiteiten kunnen herbergen. Met ‘geschikte activiteiten’ 
bedoelen we activiteiten die de focus van de plek volgen.

We maken deze plekken ontvankelijk voor nieuwe activiteiten door de onderbenutte 
zones te heractiveren, zoals we hierboven reeds aangaven.

Activiteiten die niet bijdragen tot de focus van de plek en dus niet optimaal gebruik 
maken van de specifieke karakteristieken van de plek, beletten een duurzaam en 
efficiënt ruimtegebruik. We mislopen hierdoor koppelkansen. We beschouwen de 
ruimte die deze activiteiten innemen daarom als onderbenutte zones. Door deze 
activiteiten te herlokaliseren, kunnen we de vrijgekomen ruimte zinvoller inrichten. 
Het verplaatsen of aanpassen van ‘ongeschikte’ activiteiten op strategische plekken 
om ruimte vrij te maken voor activiteiten die wel aansluiten bij de focus van de plek, 
vormt onze transformatieopgave in functie van de strategische plekken.

We volgen hierbij 2 sporen:
Enerzijds willen we in onze kernen, als strategische plekken voor de gemengde 
leefomgeving, ruimte voorbehouden en vrijmaken voor activiteiten die 
combineerbaar zijn met deze leefomgeving, maar geen woonfunctie zijn.  

We voorzien hiervoor voldoende ruimte en zetten bijkomend de voordelen van deze 
plekken in de verf: 
- goede bereikbaarheid door middel van duurzame transportmodi,
- nabijheid van voorzieningen en werknemers,
- opportuniteiten voor sociale economie,
- bedrijvigheid als bijdrage aan leefbaarheid en sociale cohesie),
- … 

We trekken de transformatiebeweging van verweefbare of combineerbare activiteiten 
naar de kernen bewust op gang. 

Anderzijds willen we op onze HUBs en strategische plekken voor niet verweefbare 
bedrijvigheid een actief transformatiebeleid voeren. Hier nemen we als Provincie 
de handschoen op. We verwijzen de verweefbare activiteiten door naar vrijgekomen 
locaties in de kernen en gaan actief op zoek naar beter geschikte vestigingsplekken 
voor de activiteiten die hier niet thuishoren. 

We gaan hiervoor in dialoog, smeden partnerschappen en leveren de nodige 
stimulansen om bedrijven te overtuigen. We zorgen voor de nodige begeleiding en 
ontzorgen waar mogelijk. Om deze transformatie mogelijk te maken is dan ook een 
flankerend beleid noodzakelijk.

Een afwegingskader dringt zich op. Waarop kunnen we ons baseren om te bepalen of een 
activiteit bijdraagt tot de focus van een plek? Wanneer belet deze activiteit een efficiënte 
en duurzame inrichting? De opmaak van een dergelijk afwegingskader kan worden 
opgenomen als een actie binnen dit beleidskader.
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Transformatie i.f.v. essentiële plekken in de open ruimte

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

In de robuuste openruimtegebieden worden daarom geen strategische plekken 
voor HUBs of niet-verweefbare bedrijvigheid aangeduid. Het vrijwaren van robuuste 
openruimtegehelen krijgt de hoogste prioriteit binnen de provincie.  
Deze doelstelling draagt bij tot uitbouwen van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen 
tegen 2040.

Dat neemt niet weg dat er zich momenteel reeds activiteiten, bebouwing of 
verharding (=ruimtebeslag) bevindt in deze essentiële openruimtegebieden. Door 
hun aanwezigheid dragen ze bij tot de versnippering van deze gebieden. Dit belet 
een duurzame en efficiënte inrichting van deze ruimte. We mislopen hierdoor kansen 
om onze ruimte veerkrachtig en robuust in te richten.

Het ruimtebeslag, dat we hier aantreffen en niet bijdraagt aan het behouden en 
versterken van de openruimtegebieden, willen we transformeren door ze ofwel aan 
te passen aan de plek ofwel te begeleiden naar een geschikte locatie. Dit gegeven 
vormt het onderwerp van de transformatieopgave in functie van robuuste gehelen in 
de open ruimte.
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We willen het ruimtebeslag in deze gehelen afbouwen (slopen, saneren, ontharden) 
en creëren er opnieuw ruimte voor biodiversiteit, water en de productie van 
ecosysteemdiensten. 

Afhankelijk van de ligging van de vrijgekomen ruimte zal het wenselijk zijn om deze 
in te richten in functie van biodiversiteit, water, productie van ecosysteemdiensten 
of een combinatie van beiden. Dit wordt verder uitgewerkt in het beleidskader 
‘transitie naar een veerkrachtige en robuuste ruimte’.

Een afwegingskader dringt zich ook hier op. Waarop kunnen we ons baseren om te bepalen 
of een activiteit bijdraagt tot het behoud of het versterken van een openruimtegebied? 
Wanneer belet deze activiteit een efficiënte en duurzame inrichting van dit gebied of draagt 
ze bij tot versnippering van de open ruimte? De opmaak van een dergelijk afwegingskader 
kan worden opgenomen (als een actie) binnen het beleidskader ‘transitie naar een 
veerkrachtige en robuuste ruimte’
Ruimtebeslag noodzakelijk voor hernieuwbare (wind) energieproductie zal soms buiten de 
strategische plekken vallen en overlappen met de open ruimte. Dit wordt voorlopig nog niet 
vermeld in dit beleidskader. Hiervoor moet een uitzondering gemaakt worden, gekoppeld 
aan de potentiekaart windenergie uit het beleidskader ‘transitie naar een veerkrachtige en 
robuuste ruimte’

 
Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
Lokale overheden, besturen, ondernemers en burgers delen het bewustzijn dat onze 
ruimte ‘eindig’ is en erkennen de noodzaak om ruimte circulair te benaderen. Er 
wordt niet langer vrijblijvend omgesprongen met onze ruimte. Wanneer activiteiten 
op zoek gaan naar een vestigingsplek, proberen zij zich zo goed mogelijk in te 
schakelen in het netwerk van stromen en vestigen ze zich op strategische plekken. 
Bij stopzetting van een activiteit gaan we na hoe de vrijgekomen ruimte opnieuw kan 
ingeschakeld worden (in de ruimte kringloop). Afhankelijk van de locatie van deze 
activiteit kunnen we het ruimtebeslag wegnemen (= herstellen van ruimte) of kunnen 
we reactiveren en aanpassen. 

Het is voor alle partijen duidelijk dat er geen ruimte meer kan ontwikkeld worden, 
die nog niet werd ingenomen door ruimtebeslag. Hierdoor wordt het ook voor 
anderen interessanter om de onderbenutte zones binnen ons ruimtebeslag, op 
strategische plekken te ontwikkelen. We hebben daarom de nodige instrumenten 
ontwikkeld om deze ‘beweging’ in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat 
deze ontwikkelingen leiden tot een duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. 

We zien een daling van het ruimtebeslag, gelegen in de robuuste 
openruimtegebieden. De versnippering van deze gebieden werd een 
halt toegeroepen en wordt verder weggewerkt. Dankzij de ontwikkelde 
compensatiemaatregelen wordt het interessant om verder te ontharden.

Onze kernen worden opnieuw aantrekkingspolen voor (verweefbare) bedrijvigheid. 
De voordelen die een bedrijfsvestiging in de kern oplevert, zijn voor iedereen 
duidelijk. Autoafhankelijke locaties worden omgeruild voor locaties die goed 
bereikbaar zijn voor duurzame vervoersmodi, nabij consumenten en werknemers. 
Er wordt daarom bewust ruimte vrij gehouden voor verweefbare bedrijvigheid, de 
nodige instrumenten werden hiervoor ontwikkeld.

Op de strategische plekken in Oost-Vlaanderen werd een transformatietraject 
opgestart om onderbenutte zones te activeren en activiteiten die hier niet thuishoren 
te verplaatsen naar beter geschikte locaties (op ander strategische plekken). 
Hiervoor werden de nodige partnerschappen gesmeed en kunnen de nodige 
stimulansen motiverend werken. 

Er werd tussentijds voldoende ‘doorschuifruimte’ gerealiseerd om zowel de 
transformatieopgave, als nieuwe ruimtevragen op te vangen. De activatie van 
onderbenutte zones loopt warm en gaat gestaag verder.
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3.3 Doelstelling 3: Circulariteit is overal
Wat houdt deze doelstelling in?
De kernen en overige strategische plekken worden georganiseerd volgens de 
principes van efficiënt en rationeel ruimtegebruik. Deze doelstelling vormt de basis 
voor ons optimalisatiebeleid. We optimaliseren de ruimtelijke organisatie van de 
strategische plekken, waardoor we een hoger ruimtelijk rendement kunnen behalen. 
We vestigen meer activiteiten op een kwalitatieve en duurzame manier op deze 
plekken, hierdoor vermindert de druk op de open ruimte. Door te optimaliseren 
creëren we ook de bijkomende ruimte die broodnodig is om toekomstige 
ruimtevragers een plek te geven binnen het ruimtebeslag.

Op deze locaties streven we naar:
- een maximale bezetting van de beschikbare oppervlakte
- een maximale bezetting in de tijd
- een maximale koppeling van stromen, waarin we ook op het laagste 

schaalniveau op zoek gaan naar synergieën.
- een maximale herbruikbaarheid van de ruimte

We streven op deze plekken naar meervoudig en intensief ruimtegebruik. Dit kan 
enkel onder de strikte randvoorwaarde dat de draagkracht van de specifieke plek 
niet wordt overschreden. We richten de strategische plekken steeds klimaatadaptief 
in. We houden de ruimtelijke kwaliteit van de plek erg hoog door ook op deze 
plekken te streven naar een goede waterdoorlatendheid (regenwaterinfiltratie ter 
plekke), hittestressbestrijding, bijdrage aan de biodiversiteit door het voorzien van 
beplantingen en begroeiingen, enz. 

Buiten deze strategische plekken organiseren we de ruimte ifv de productie van 
ecosysteemdiensten en behoud van natuur en biodiversiteit. 

We dienen nog verder uit te werken, welke factoren de draagkracht van een plek bepalen. 
Dit zal anders zijn voor de kernen, dan voor de strategische plekken voor de HUBs of de niet 
verweefbare bedrijvigheid. Dit moet zo objectief mogelijk worden beoordeeld.

Optimaliseren door intensief en meervoudig  
ruimtegebruik op strategische plekken

Optimaliseren van het ruimtegebruik maakt het mogelijk om het aantal activiteiten, 
dat kan profiteren van de specifieke kenmerken van een strategische plek, te 
maximaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van de 
plek. We verhogen op deze plekken het ruimtelijk rendement door in te zetten op 
meervoudig en intensief ruimtegebruik.

Meervoudig ruimtegebruik of verweving, staat voor het samenbrengen van 
verschillende activiteiten in dezelfde ruimte. Deze activiteiten kunnen gelijktijdig 
of op verschillende momenten gebruik maken van diezelfde ruimte, zonder dat 
ze elkaar in de weg staan. Het gemeenschappelijk gebruik van ruimte, lokalen en 
infrastructuren voor verschillende activiteiten is een vorm van verweving. Dankzij 
meervoudig ruimtegebruik beperken we ruimtevragen, aangezien gebruik kan 
gemaakt worden van collectieve ruimtes. We slagen er bovendien in om ruimte 
binnen een ruimer tijdskader beschikbaar te stellen. Denk maar aan het gebruik van 
de sportfaciliteiten van een school na de schooluren.

Intensief ruimtegebruik staat voor de organisatie van de ruimte waarbij het aantal 
activiteiten binnen eenzelfde oppervlakte wordt gemaximaliseerd. Ruimtelijke 
ingrepen zoals verdichten, stapelen, ondergronds bouwen en collectieve woon- 
en werkvormen kunnen intensivering bevorderen. Interne reorganisatie, zoals 
ondergronds of op het dak parkeren of efficiënter benutten van bestaande percelen 
of gebouwen is een vorm van intensivering.

Door meervoudig en intensief ruimtegebruik springen we uiterst zuinig en efficiënt 
om met onze ruimte. We slagen er op deze manier in om meer activiteiten te 
realiseren op dezelfde plek. 

Meervoudig en intensief ruimtegebruik mogen we echter niet blind toepassen, het 
vergt steeds maatwerk en afstemming. We bewaken de draagkracht van de plek en 
zien er op toe dat ontwikkelingen klimaatadaptief worden ingericht. Het intensiveren 
van de ruimte zal resulteren in een hogere belasting van onze infrastructuren 
(mobiliteit, riolering, energienetwerk,…). Wanneer we duurzaam intensiveren, 
moeten ook onze infrastructuren mee-evolueren.
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Optimaliseren van het ruimtegebruik  
door het maximaal benutten van 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.

Bijvoorbeeld: Een glastuinbouwcluster kan profiteren van de restwarmte van een 
naburig bedrijf. Bovendien kan de gecapteerde CO2 -uitstoot gezuiverd worden en 
worden ingeblazen in de serres. Deze stimuleert de groei van de planten. Beide 
bedrijven hebben baat bij deze koppeling. 

Door een dergelijke koppeling zijn we in staat om onze stromen (mobiliteit, water, 
energie, materialen en voedsel) te verkorten, verduurzamen of zelf sluiten. We gaan 
efficiënt om met onze grondstoffen en hulpbronnen, waardoor we de vraag naar 
deze stoffen beperken en dus ook de ruimtevraag beperken die gepaard gaat met de 
productie of verwerking van deze grondstoffen en hulpbronnen.

We gaan op elk schaalniveau op zoek naar een maximale koppeling van stromen. 
Dat kan op niveau van een gebouw, een bouwblok, een wijk, een stadsdeel, een 
bedrijventerrein of HUB maar ook op het regionale tot zelfs het mondiale niveau.
Door koppelkansen te benutten slagen we er in om onze stromen rationeel te 
beheren. We maximaliseren de omlooptijd van onze stromen (bv. gezuiverd 
afvalwater gebruiken voor irrigatie door landbouwers, voor zover de waterkwaliteit 
dat toelaat, in plaats van deze onmiddellijk te lozen) en dringen verliezen terug door 
stromen tussen bedrijven uit te wisselen (bv. reststromen van voedingsindustrie 
verwerken tot veevoeder).

Een belangrijke uitdaging schuilt in het detecteren en het vervolgens activeren 
van de aanwezige koppelkansen, om ze optimaal te kunnen benutten. Wanneer 
er binnen een strategische plek reeds activiteiten aanwezig zijn die koppelkansen 
bieden, is het immers niet vanzelfsprekend dat deze koppelkansen ook 
daadwerkelijk worden benut. Om bovenstaand voorbeeld te gebruiken: het is 
mogelijk dat een bedrijf restwarmte heeft, maar niet op de hoogte is van potentiële 
afnemers zoals glastuinbouwers.

Naar een circulair bebouwde ruimte…

Aangezien we de ruimte en onze bouwmaterialen efficiënt en optimaal willen 
gebruiken, hanteren we het circulariteitsprincipe bij het inrichten van deze ruimte. 
We passen hiervoor een andere strategie toe binnen onze strategische plekken (de 
bebouwde ruimte in kernen, de HUBs en op de strategische plekken voor niet-
verweefbare bedrijvigheid) dan erbuiten.

Op de strategische plekken zetten we in op het verlengen van de levensduur van ons 
gebouwenpatrimonium en het optimaliseren van de materialenstromen. We nemen 
herwaardering, renovatie en reconversie van ruimte en gebouwen als norm, zeker in 
geval van erfgoedwaarde en/of architecturale kwaliteit.

We kiezen resoluut voor duurzame en herbruikbare materialen en voor constructies 
van hoge kwaliteit, die we multifunctioneel en modulair kunnen gebruiken en 
aanpassen aan veranderende technieken. Enkel wanneer herwaardering, hergebruik 
en renovatie van gebouwen niet mogelijk zijn, kunnen we overgaan tot afbraak. De 
grootste grondstoffenbank zit in ons bestaand patrimonium. Gebouwen beschouwen 
we als een bron van materialen en grondstoffen. We richten ons bij de afbraak van 
gebouwen dan ook op het recycleren en hergebruiken van deze materialen.

In de andere gebieden is het noodzakelijk om de omkeerbaarheid van de 
maatschappelijke activiteiten in te plannen bv. door demonteerbare, verplaatsbare 
of modulaire constructies te bouwen. Omkeerbare constructies laten het toe om de 
ingenomen ruimte vlot terug te herstellen naar zijn oorspronkelijke toestand, zonder 
dat hiervoor structurele ingrepen nodig zijn.

Omkeerbaarheid kan ook aangewezen zijn in gebieden met heel uiteenlopende 
bouwwensen waar een grote aanpasbaarheid een troef is (bv. snel evoluerende 
zones voor economische activiteiten).

In een circulaire bebouwde ruimte wordt de ‘herbruikbaarheid’ van de ruimte 
gemaximaliseerd. Hergebruik is een hefboom om een ruimte efficiënter te gebruiken 
dan in de oorspronkelijke situatie. 
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Onder hergebruik verstaan we: het opnieuw invullen van bestaande terreinen, 
gebouwen en constructies die niet (of niet efficiënt) worden gebruikt. Hergebruik 
betreft zowel renovatie als sloop- en nieuwbouwopgaven. Wanneer ruimte slechts 
opnieuw herbruikbaar is na het slopen van de bestaande constructie en het 
realiseren van een nieuw gebouw, gaan veel tijd, energie en materialen verloren. 

We stellen daarom een aantal eisen aan nieuwe infrastructuren, gebouwen en 
constructies.
 
 … aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk

Bij het concipiëren van een constructie of gebouw wordt steeds rekening 
gehouden met de herbruikbaarheid van de constructie na het verdwijnen van 
de oorspronkelijke activiteit. Het moet mogelijk zijn om met een minimum aan 
aanpassingswerken, de ruimte opnieuw beschikbaar te stellen. 

Gebouwen moeten daarom gemakkelijk aanpasbaar, uitbreidbaar en optopbaar 
zijn. De structuur van het gebouw is bij aanvang, reeds voorzien op bijkomende 
verdiepingen of toegevoegde traveeën. Modulair bouwen is hier een mooi voorbeeld 
van.

We willen geen enkele ruimte onderbenut laten en zoeken daarom naar oplossingen 
voor reserveruimte of gronden, die vaak een tijdlang ongebruikt blijven. Door deze 
tijdelijk en flexibel beschikbaar te maken behoudt de eigenaar de voordelen van zijn 
reserveruimte, maar wordt de ruimte wel efficiënter benut. Voor bepaalde activiteiten 
kan deze tijdelijke ruimte een oplossing bieden.

 … ruimtegebruik recycleerbaar opvatten

Nog verder uit te werken.

- Omkeerbaar en wegneembaar ruimtegebruik.
- Ruimtegebruik wordt recycleerbaar opgevat, waarbij steeds kan worden teruggekeerd 

naar de oorspronkelijke toestand, vooraleer de ruimte werd ingenomen door een 
maatschappelijke activiteit.
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 … ruimte actief herstellen

Nog verder uit te werken.

We herstellen ruimte actief door:
- het wegnemen van verontreinigingen
- het slopen en ontharden van constructies in de open ruimte.

We nemen ruimtebeslag weg, wanneer we de ruimte actief herstellen

 … bebouwde ruimte als grondstoffenbank

Nog verder uit te werken.

Inzetten op rationeel materiaalgebruik op elk schaalniveau
- beperken van materiaalgebruik
- materialen hergebruiken: recycleren (urban mining)
- materialenpaspoort

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
Op onze strategische plekken zien we het ruimtelijk rendement stijgen. Meer 
activiteiten slagen er in zich duurzaam en kwalitatief te vestigen binnen deze 
plekken. 

We verspillen niet langer onze ruimte. We gaan actief op zoek naar mogelijkheden 
om ruimte te delen en realiseren koppelkansen op verschillende schaalniveaus.

Bij het realiseren van nieuwe gebouwen en constructies wordt nagedacht hoe deze 
ruimte, wanneer de oorspronkelijke activiteit verdwijnt, opnieuw beschikbaar kan 
gemaakt worden voor andere activiteiten. Activiteiten onderzoeken bij hun zoektocht 
naar een nieuwe vestigingsplek eerst de mogelijkheid om zich te vestigen in 
bestaande gebouwen. De tijdelijke invulling van gebouwen werd mogelijk gemaakt.

Het slopen van constructies kan enkel na grondige motivatie. Wanneer er geen 
alternatieven bestaan voor de constructie, kan worden overgegaan tot afbraak. De 
bouwmaterialen die onderdeel uitmaken van de ‘te slopen’ constructie, worden 
maximaal gerecupereerd.
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3.4 Transversale transities binnen de doelstellingen
SCHEMA transversale transitiepaden doorheen de drie beleidskaders toegepast, 
zoom op circu.

In het beleidskader ‘transitie naar een circulaire samenleving’ gaan we op zoek naar 
ruimte. Enerzijds willen we ruimte vrijwaren voor water, biodiversiteit en de productie 
van ecosysteemdiensten. Anderzijds willen we ruimte beschikbaar stellen voor de 
ruimtevragen van maatschappelijke activiteiten, binnen het huidige ruimtebeslag. 
We zoeken naar een balans tussen beiden.

We vinden deze ruimte door onze stromen efficiënt te organiseren op strategische 
plekken, de ruimte te transformeren in functie van deze plekken en in te zetten op 
het optimaliseren van het ruimtegebruik op deze plekken.

We hebben onze strategische plekken in Oost-Vlaanderen aangeduid op basis 
van de mogelijkheid om water-, energie- en mobiliteitsstromen te koppelen en 
verduurzamen. De doelstellingen van dit beleidskader zijn dan ook onlosmakelijk 
verbonden met onze transversalen en werken de transitie naar
- een robuuste en veerkrachtig watersysteem
- een duurzaam energiesysteem
- een slimme en duurzame mobiliteit
sterk in de hand. 
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plekken
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 decentrale productie  

nabij verbruikers

De transitie naar 
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Circulariteit is overal
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Transformatie van  
activiteiten in functie van 

strategische plekken
Energielandschappen

Water als energiebron

WaterHUB
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robuust en veerkrachtig 
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 Waterverbruik beperken
 Vermijden van het gebruik  
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 Waterbalans (afstemmen  
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vervoersmiddelen,  
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Lokale kringlopen beperken  

noodzaak aan transport
Mobiliteitsstromen van activiteiten 
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in functie van robuuste gehelen

 Wegnemen ondoordringbare 
verharding op weinig 
strategische plekken
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Organiseren van ruimtegebruik op strategische plekken
Het bundelen van activiteiten op strategische plekken heeft een positief effect op 
het:

Watersysteem
- We bundelen maatschappelijke activiteiten op strategische plekken en nemen 

ruimtebeslag weg (wegnemen van ondoordringbare verharding) op essentiële 
plekken waardoor we bewust ruimte maken voor water (zorgen voor maximale 
waterinfiltratie ter aanvulling van de grondwatervoorraad, ruimte vrijwaren voor 
overstroombare gebieden).

- We zetten in op meervoudig en intensief ruimtegebruik MET oog voor de 
leefbaarheid en draagkracht van de plek. Ook op onze strategische plekken 
wordt ruimte gemaakt voor water. Bijvoorbeeld: openleggen waterlopen 
resulteert in specifieke fauna en flora (positief effect op de biodiversiteit), een 
verkoelend effect (hittestress bestendig maken van onze kernen).

- Beter beheer van zoetwatervoorraad wordt mogelijk. Het verder doorvoeren van 
de principes van rationeel watergebruik (minder verbruik en vermijden van het 
gebruik van hoogwaardig water voor laagwaardige toepassingen) op wijkniveau 
of bedrijventerreinen (bv. het gebruik van gezuiverd afvalwater door landbouwers 
voor irrigatie). 

- Door het koppelen en verduurzamen van waterstromen, wordt het verbruik van 
water beperkt en zorgen we voor een meer evenwichtige waterbalans.

- Door activiteiten te bundelen, kunnen we ook stromen bundelen. Bijvoorbeeld: 
het maximaal opvangen van regenwater om te hergebruiken/infiltreren, door het 
bundelen van afvalwaterstromen kan een centrale waterzuiveringsinfrastructuur 
aangelegd worden. Het gebruik van gezuiverd afvalwater kan hierop afgestemd 
worden (openbare of private zuiveringsinstallaties). Deze kunnen goede 
alternatieve waterbronnen vormen, veel meer dan het onttrekken van grondwater 
of water uit waterlopen).

- Water is meer dan enkel een grond- of hulpstof, het is ook een energiebron én 
transportinfrastructuur.

- Het beperken van de watervraag zorgt ervoor dat we minder water moeten 
zuiveren, minder broeikasgas uitstoten en draagt dus bij tot klimaatmitigatie.

- Ruimte voor water voorzien, betekent dat we de ruimte klimaatadaptief inrichten. 

Energiesysteem
- Het bundelen van activiteiten op strategische plekken maakt collectieve 

oplossingen voor warmtevoorzieningen mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de 
warmtevraagdichtheid voldoende hoog is, kan een warmtenet worden aangelegd 
op basis van restwarmte (of andere bronnen), dit betekent een reductie van 
energieverbruik.

- Het bundelen van energieproducenten, opslagcapaciteit, verbruikers,… 
decentrale productie nabij verbruikers betekenen een reductie van 
energieverbruik. 

- Het bundelen van deze activiteiten maakt het mogelijk om hernieuwbare energie 
op te wekken. Hernieuwbare energie wordt gekenmerkt door een lage densiteit, 
grillige productie (verschillend gedurende het jaar en de dag),… koppeling met 
verbruikers in de nabijheid, opslagmogelijkheden, omslagmogelijkheden en 
eventuele verbruikssturing is noodzakelijk.

- Het produceren van hernieuwbare energie leidt tot een reductie van 
broeikasgasemissies en draagt dus bij aan de klimaatmitigatie.
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Mobiliteitssysteem
- Door de nabijheid van activiteiten, worden reistijden beperkt en neemt de 

autoafhankelijkheid af, zijn er minder gereden kilometers. Zo kunnen we 
structureel verplaatsingsgedrag wijzigen.

- Openbaar vervoer en andere duurzame vervoersmodi kunnen op een 
performanter manier georganiseerd worden. 

- We zijn in staat om (rest)verplaatsingen te verduurzamen. STOP-principe als 
uitgangspunt

- Bundeling maakt verdere uitbouw van fietssnelwegen mogelijk. De actieradius 
van de fiets is reeds sterk vergroot door combinatie FSW-netwerk en elektrische 
fiets. Door activiteiten te bundelen op goed ontsloten plaatsen is de elektrische 
fiets een volwaardige vervoersmodus voor woon-werkverkeer geworden.

- Inzetten op hogere frequentie, bredere amplitude, betere doorstroming van  
Oost-Vlaanderen (bv. mobipunten, meeste voorzieningen op fiets- of 
wandelafstand, meer autovrije kernen).

- Efficiëntere organisatie vrachtvervoer.
- Strategische plekken als (of verder ontwikkelen als) multimodale knooppunten 

voor goederen en personenmobiliteit.
- Mogelijkheid om vrachtvervoer te koppelen aan duurzame brandstoffen 

(combinatie EHUBt aan goedereninfrastructuur bv. bevaarbare waterweg of 
autosnelweg).

- Reductie van broeikasgasemissies en dus bijdrage tot klimaatmitigatie.

Transformatie in functie van een circulaire gebiedsontwikkeling
Transversaal transitiepad voor deze doelstelling nog verder uit te werken
Watersysteem
Energiesysteem
Mobiliteitssysteem

Circulariteit is overal
Transversaal transitiepad voor deze doelstelling nog verder uit te werken
Watersysteem
Energiesysteem
Mobiliteitssysteem

Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem
Toelichting bij het schema wordt verder uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.
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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 gaan binnen de provincie Oost-Vlaanderen op een bovenlokaal schaalniveau 
na 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 we opnemen in de 
ambitiekaart van het beleidskader. 

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

Beleidslijnen
Op het niveau van de bovenlokale opgaves, worden beleidslijnen gekoppeld 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 potentiekaarten vormen de visuele weergave van de kansrijke plekken om de 
doelstellingen te realiseren. Deze kaarten zijn opgebouwd aan de hand van een 
set (meetbare) criteria waarmee we die plekken aanduiden die overeenkomstig de 
doelstellingen voldoende ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten in zich hebben om 
die doelstellingen te realiseren. 

De ruimte is onderhevig aan de impact van maatschappelijke ontwikkelingen 
en natuurlijke evoluties. Doorheen de tijd willen we in functie van het scherp 
houden van onze doelstellingen en hun relatie met de ruimte de potentiekaarten 
evalueren en evoluties monitoren. Op basis van de eventuele 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 op vlak 
van de ambitiekaart en/of de beleidskeuzes noodzakelijk is, dan is een herziening 
van het beleidskader nodig.
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beleids- 
lijnen

ambitie 
2035

Organiseren van ruimtegebruik op strategisch gelegen plekken

Circulariteit is overal

Transformatie in functie van circulaire gebiedsontwikkeling

Strategische plekken (knopen) in een netwerk van stromen 
Dynamische circulaire atlas – Welke stromen?
> Energie
> Water
> Mobiliteit
> Voedsel
> Materialen

> Kernen als strategische plekken
> Strategische plekken voor HUB’s
          - EHUBT
          - Logistieke HUB - bovenlokaal
          - MaterialenHUB bouwmaterialen - bovenlokaal
          - VoedselHUB - agrarische cluster
> Strategische plekken voor niet-verweefbare bedrijvigheid
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Optimalisatie door intensief en meervoudig ruimtegebruik op strategische plekken
Optimalisatie van het ruimtegebruik door het maximaal benutten van koppelkansen
Naar een circulair bebouwde ruimte...
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5 Organiseren van ruimtegebruik  
op strategisch gelegen plekken

5.1 Strategische plekken als knopen  
in een netwerk van stromen

Dynamische circulaire atlas
De dynamische circulaire atlas vormt de onderlegger waarop we de strategische 
plekken zullen aanduiden. In deze atlas verzamelen we de gebiedsdekkende 
kaartlagen van de provincie, die ons informatie verschaffen over de positie van 
- de dragers van de stromen
- de producenten de stromen
- de consumenten de stromen
- de verwerkers de stromen
- de winning van grondstoffen en hulpbronnen

We verkrijgen zo een bron aan informatie die ons in staat stelt om voor elke kwart 
hectare (50x50m) van Oost-Vlaanderen te bepalen hoe deze zich situeert ten 
opzichte van producenten, consumenten, verwerkers, mogelijke dragers van stromen 
en bronnen van grondstoffen. Voor elke plek kunnen we een set van ruimtelijke 
criteria opstellen, die beschrijft hoe de plek zich situeert binnen het netwerk van 
stromen. 

We baseren ons hiervoor op de ruimtelijke criteria die we hebben toegepast in 
de studie ‘Ruimtelijke kenmerken van bedrijventerreinen’, maar rekenen deze 
gebiedsdekkend door voor het hele grondgebied van de provincie. Dit was mogelijk 
voor 44 indicatoren. De ruimtelijke criteria die gebruik maakten van informatie 
die enkel beschikbaar is op het niveau van de bedrijventerreinen, kon geen 
gebiedsdekkende doorrekening worden uitgevoerd.

Een greep uit deze lijst van deze ruimtelijke kenmerken:
  

Criterium Beschrijving

Nabijheid van kernen Kortste vogelvluchtafstand (m) tot een geselecteerde kern, 
volgens het beleidskader ‘transitie naar een solidaire 
beleefomgeving’.

Een beperkte afstand zal wijzen op nabijheid tot stedelijk 
gebied of kern in vergelijking met andere bedrijventerreinen 
in Oost-Vlaanderen en een potentie voor ruimtelijke 
clustering.

Energievraag –  
groot verbruikers

Warmtevraag (GWh/j) en aantal grootverbruikers in een 
buffer van 1km. Deze warmtevraag is berekend door de 
omzetting van de 4 klassen op basis van klassenmidden 
voor 3 laagste categorieën (i.e. 0.6 GWh/j, 10.5 GWh/j en 
110 GWh/j) en ondergrens voor hoogste categorie (i.e. 200 
GWh/j). 

Een hoge warmtevraag (GWh/j) voor groot-verbruikers duidt 
op een clustering van restwarmte-afnemers met grote vraag 
en geeft dus locaties aan met een hoge potentie voor een 
ruimtelijke verknoping van energiestromen en dragers.
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Ligging tov hoog- 
spanningsleidingen 
en sites (overslag/
omvormingsstations)

Toekennen van scores (2/1/0) waarbij een opsplisting wordt 
gemaakt tussen sites en leidingen met:

- Sites: Score 2 voor sites > 150V, score 1 voor sites < 150V 
(geen buffers!). 

- Leidingen: indien (actieve of toekomstige) leiding >150V 
aanwezig is binnen een straal van 500m: score 2, indien 
enkel leiding < 150V aanwezig is binnen straal van 500m: 
score 1, indien geen enkele leiding aanwezig is: score 0. 

De aanwezigheid van een overslag/omvormingsstations wijst 
op de aanwezigheid van schakelinfrastructuur voor energie. 

De aanwezigheid van hoogspanningsleidingen binnen een 
buffer wijst op een potentieel voor de uitbouw van energie-
infrastructuur. 

De bijkomende indeling op basis van spanningsniveau, 
i.e. > 150V of < 150V, houdt rekening met het feit dat een 
hoger spanningsniveau (> 150kV) een betere uitwisseling 
met zijn omgeving ondersteunt, i.e. hoogwaardige schakel 
infrastructuur.

Reistijd ten opzichte 
van knooppunt 
autosnelwegen

Theoretische reistijd (in min) van iedere locatie tot de kortst 
bijgelegen afrit van de autosnelweg en volgens het congestie 
scenario 1.

Een korte reistijd wijst op een hoge bereikbaarheid via 
autosnelwegen en dus mogelijkheden voor het verknopen 
van mobiliteit.

Ligging tov kade-
infrastructuur

Aanwezigheid van kade-infrastructuur binnen een straal van 
300m.

Resultaat van deze doorrekening zijn een 60-tal rasterkaarten met een 50x50 m² 
resolutie, gebiedsdekkend voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Onderstaande figuur illustreert het resultaat voor 4 criteria: nabijheid van serres, 
energievraag van kleinverbruikers, ligging aan het wegennetwerk en nabijheid van 
beschermde natuur. 

Het betreft voorlopige resultaten, de kaarten worden hier illustratief meegeven,  
maar moeten nog verder worden uitgewerkt.

Linksboven: Nabijheid van serres binnen een straal van 5km: uitgedrukt in oppervlakte {m2}.
Rechtsboven: Energievraag – klein verbruikers binnen een straal van 1km: uitgedrukt in MWh
Linksonder: Ligging t.o.v. het wegennet: aanwezigheid primaire weg {3}, secundaire weg {2}  
of lokale weg {1} binnen een straal van 100m.
Rechtsonder: Nabijheid van beschermde natuur binnen een straal van 300m: uitgedrukt in % 
beschermde natuur aanwezig binnen de buffer.
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5.2 Elke strategische plek zijn focus
Potenties voor strategische plekken

Wanneer wordt een knoop in het netwerk een strategische plek?

We kunnen de knopen binnen het netwerk van stromen, maar een knooppunt is nog 
geen strategische plek. Een knooppunt wordt pas strategisch wanneer die plek kan 
bijdragen aan:
- het verkorten en verduurzamen van stromen; 
- het bundelen van stromen;
- het creëren van kritische massa om stromen efficiënt te kunnen organiseren.

Om te kunnen ingrijpen op deze stromen, moeten zich specifieke activiteiten op 
deze plekken vestigen. Deze activiteiten enten zich op de stromen en kunnen ze 
sturen. Een plek kan zijn strategische karakter pas ten volle uitspelen wanneer we 
aan deze plek een bepaald gebruik koppelen, zodanig dat:
- de specifieke ruimtelijke kenmerken van de plek optimaal worden benut;
- de plek een maximale schakelfunctie vervult binnen het netwerk van stromen; 
- de plek zo efficiënt mogelijk kan ingericht worden (= duurzaam en efficiënt 

ruimtegebruik).

We gaan daarom op zoek naar strategische plekken in functie van een specifiek 
gebruik.

We onderscheiden 3 types van strategische plekken: 
- de stedelijke en bovenlokale kernen, 
- de strategische plekken voor de organisatie van circulaire HUB(s),
- de strategische plekken voor niet verweefbare bedrijvigheid.

De kernen als strategische plekken

De kernen functioneren door hun bundeling van kritische massa als een 
multifunctionele knoop waarbij alle stromen een rol spelen en werden aangeduid in 
het beleidskader ‘transitie naar een solidaire (be)leefomgeving. De potentiekaart, 
waarop de kernentypering werd aangeduid binnen dit beleidskader vormt dan ook 
de potentiekaart voor deze strategische plekken.

Er werden verschillende types van kernen bepaald. De stedelijke en bovenlokale 
kernen worden gekenmerkt door een goed voorzieningenniveau (zowel 
basisvoorzieningen als regionale of metropolitane voorzieningen zijn aanwezig), een 
matig tot goede knooppuntwaarde en een hoog aantal inwoners. Hierdoor zijn deze 
types kernen strategischer van aard dan de andere. We beschouwen dan ook enkel 
de stedelijke en bovenlokale kernen als strategische plekken voor de provincie.

De kleinere kernen hebben ook een strategische waarde, maar dan eerder op lokaal 
niveau. We streven ook hier naar een circulaire benadering van de ruimte en zetten 
in op een meer generiek beleid. We verwijzen hiervoor naar onze derde doelstelling 
‘circulariteit is overal’.

Specifieke strategische plekken voor niet-verweefbare bedrijvigheid

Voor de opmaak van de potentiekaart, voor de strategische plekken voor 
niet-verweefbare bedrijvigheid, baseren we ons op alle bedrijventerreinen 
in Oost-Vlaanderen. We gaan uit van de bestaande structuur en troeven van 
bedrijventerreinen aangezien we in principe geen nieuwe plekken aanduiden voor 
niet-verweefbare activiteiten.

We willen alle bedrijventerreinen in beeld houden en werken daarom niet met 
uitsluitende criteria. We rangschikken alle bedrijventerreinen volgens hun potentie 
om als strategische plek voor niet-verweefbare bedrijvigheid te worden uitgebouwd 
(zeer hoog – hoog – matig – beperkt – laag).
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We houden hierbij rekening met volgende ruimtelijke kenmerken:

1. Oppervlakte (> 3 ha)
 Een terrein van 3 hectare is efficiënt ruimtelijk te ontwikkelen. Naast de niet-

verweefbare activiteiten, blijft er voldoende ruimte voor een kwalitatieve 
aanleg; een goede ontsluiting, terdege buffering en klimaatadaptieve inrichting. 
Op kleinere terreinen is de aanleg en het beheer niet meer efficiënt. Ze zijn 
daarom minder interessant om te ontwikkelen in functie van niet-verweefbare 
bedrijvigheid. 

2. Nabijheid van elk bedrijventerrein t.o.v. de bovenlokale en stedelijke kernen 
(afstand < of = 2 km ja/nee)

 De nabijheid van de kernen voor de strategische plekken voor niet-verweefbare 
bedrijvigheid is belangrijk omwille van de nabijheid van werkgelegenheid 
en het sturen van mobiliteitsstromen voor logistiek en woon-werkverkeer. 
Bedrijventerreinen die verder gelegen zijn dan 2 km ten opzichte van de 
voorlopige contour van de stedelijke of bovenlokale kernen zijn daarom minder 
interessant om te ontwikkelen als strategische plek voor niet-verweefbare 
bedrijvigheid.

3. Hoe duurzaam is het bedrijventerrein ontsloten? 
 Aangezien werknemers zich op een duurzame manier naar deze plekken 

moeten kunnen begeven, wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid voor 
personenmobiliteit (bereikbaarheid d.m.v. auto, fiets en openbaar vervoer). 
Hoe beter bereikbaar het terrein is voor personen, hoe hoger het scoort op 
dit criterium. Onder deze noemer worden een aantal ruimtelijke kenmerken 
gegroepeerd. 

4. Hoe duurzaam kan logistiek georganiseerd worden voor dit bedrijventerrein?
 Voor de bereikbaarheid van goederen, geldt een andere logica. Transport 

via de weg, het water en het spoor, in combinatie met de aanwezigheid 
van pijpleidingen, bepaalt hoe goed deze terreinen bereikbaar zijn voor 
goederentransport. Hoe beter bereikbaar het terrein is voor goederen, hoe hoger 
het scoort op dit criterium. Onder deze noemer worden een aantal ruimtelijke 
kenmerken gegroepeerd. 

Beide begrippen, duurzame ontsluiting en duurzame logistiek, verwijzen naar 
twee groepen van ruimtelijke criteria, die reeds in de studie ‘ kenmerken van 
bedrijventerreinen’ werden gedefinieerd. We nemen de ruimtelijke kenmerken die 
deze bergrippen definiëren over uit deze studie.

(Duurzame) 
logistiek

Focus op geschiktheid van een BT 
om diverse/duurzame logistieke 
activiteiten te ondersteunen, vnl. 
op basis van de inplanting t.o.v. 
ondersteunde infrastructuur voor 
goederenvervoer allerhande.

Transitie naar slimme 
mobiliteit/Transitie naar 
circulaire samenleving

(Duurzame) 
ontsluiting en 
knooppuntwaarde

Focus op bereikbaarheid van BT 
voor personen (werknemers en 
klanten)

Nabijheid en 
bereikbaarheid principe/
Transitie naar slimme 
mobiliteit

Duurzame ontsluiting

De duurzame ontsluiting van een bedrijventerrein wordt geëvalueerd op basis 
van zijn knooppuntwaarde en de nabijheid van voorzieningen en inbedding t.o.v. 
transportinfrastructuur zijnde het fietsroutenetwerk en het wegennetwerk. 

Voor de knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen wordt gebruik gemaakt 
van de resultaten van de studie knoop- en voorzieningenwaarde (korf 7 minuten) van 
de provincie Oost-Vlaanderen.

Het fietsroutenetwerk wordt als afzonderlijk criterium opgenomen. Momenteel wordt 
per bedrijventerrein geëvalueerd of het ontsloten wordt door een fietssnelweg, het 
bovenfunctioneel fietsroutenetwerk (BFF) of het lange-afstandsnetwerk (LAF). 
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In tegenstelling tot de indicator ‘Reistijd ten opzichte van knooppunt autosnelwegen’ 
die is opgenomen in de hoofdgroep ‘Logistiek’, zegt de indicator ‘Ligging aan 
weginfrastructuur’ niets over eventuele reistijden, maar geeft deze een aanwijzing 
per bedrijventerrein of het gelegen is aan een primaire, secundaire dan wel lokale 
weg. Een bedrijventerrein gelegen aan belangrijke weginfrastructuur wijst op een 
goede inbedding t.o.v. de bestaande infrastructuur.

Voor elk van bovenstaande criteria krijgt het bedrijventerrein een score.  
De totaalscore varieert tussen -2 en 7.

Deze score wordt teruggebracht naar 4 klassen (d.m.v. natural breaks).  
Deze 4 klassen geven een indicatie van de bereikbaarheid van de desbetreffende 
bedrijventerreinen voor werknemers en klanten.
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Duurzame Logistiek

De geschiktheid van een bedrijventerrein om logistieke activiteiten te ondersteunen 
wordt geëvalueerd op basis van enerzijds de reistijd via de weg en ligging t.o.v. 
bestaande infrastructuur voor overslag op spoor- en waterweg en anderzijds op de 
ligging aan dragers van stromen, zijnde de bevaarbare waterlopen. Verder wordt een 
inschatting gemaakt of de bedrijventerreinen zich binnen de invloedszone bevinden 
van een haven of regionaal logistiek knooppunt.

De theoretische reistijd (in minuten) tot de kortst bijgelegen afrit autosnelweg is 
gebaseerd op de indicator autobereikbaarheid die werd berekend in het kader van 
de studie rond knoop- en voorzieningenwaarde van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Meer bepaald wordt gebruik gemaakt van het congestiescenario. Hoe korter de 
reistijd naar een afrit van een autosnelweg, hoe meer potentie het bedrijventerrein 
heeft om logistieke activiteiten te ondersteunen.

Logistieke modi zijn niet beperkt tot transport over de weg. Ligging aan bestaande 
overslag infrastructuur voor spoor en water is even relevant. Voor waterwegen 
hanteert de Vlaamse Waterweg een afstand van 300 meter vanaf de rand van de 
bevaarbare waterloop om te beoordelen of de aanleg van kade-infrastructuur 
rendabel kan zijn. Bij grotere afstanden wordt er evaluatie gemaakt op basis 
van economische afwegingen gerelateerd aan het first/last mile principe. De 
economische afweging staat vaak in functie van het type stroom, vb. bulk vs. 
container, en dus ook de relevante afstand. Er werd daarom gekozen om de 
kortste vogelvluchtafstand (m) van de contour van een bedrijventerrein tot 
overslaginfrastructuur te berekenen. Wanneer het bedrijventerrein zich binnen een 
buffer van 300m bevindt t.o.v. een kade, krijgt dit bedrijventerrein een hogere score.

Per bedrijventerrein wordt ook ingeschat of het binnen de invloedszone van 
afgebakende regionale logistieke knooppunten valt. Deze regionale logistieke 
knooppunten zijn overgenomen uit een Vlaamse studie (Vannieuwenhuyse, B., & Van 
Breedam, A., 2017) en geven dus niet per sé de visie van de provincie weer. De vier 
regionale logistieke knooppunten in deze studie zijn Gent (Eiland Zwijnaarde), Aalst 
(E40), omgeving Temse en omgeving Sint-Niklaas. 

Voor ligging binnen de invloedszone van internationale knooppunten wordt er enkel 
gekeken naar de havengebieden zoals opgenomen in de gewestelijke RUP’s. Als 
invloedszone van deze havens wordt een bufferzone van 25 km gehanteerd. Deze 
richtwaarde is afgeleid uit de lopende studie ‘Haven en Hinter’.

Voor elk van bovenstaande ruimtelijke kenmerken wordt een drempelwaarde en 
score bepaald.
- reistijd_tot_afrit_in_minuten_congestie_50m_OVL.tif (NB) > (0,1,2,3)
- kadeinfrastructuur_in_buffer_300m.tif > (0,3)
- ligging_tov_bevaarbare_waterweg_in_m.tif (<300m) > (0,1) 
- ligging_tov_spooroverslag_in_m.tif (1000m-500m-300m) > (0,1,2,3)
- ligging_tov_regionale_logistieke_knooppunten_(<5000m) > (0,1)
- ligging tov havens (internationale knooppunten)(<25000m) > (0,1)

Per criterium krijgt elk bedrijventerrein een score.  
De totaalscore varieert tussen 0 en 14. 

Deze score wordt teruggebracht naar 4 klassen (d.m.v. natural breaks).
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Afhankelijk van de combinatie van de verschillende ruimtelijke kenmerken krijgt een 
bedrijventerrein een hoge of lage potentie tot inrichting als strategische plek voor 
niet-verweefbare bedrijvigheid. 

Hoe we de 4 factoren; grootte, nabijheid van een bovenlokale of stedelijke kern, duurzame 
ontsluiting en duurzame logistiek zullen combineren, wordt nog verder uitgewerkt. 
De combinatie zal resulteren in een potentiekaart voor strategische plekken voor niet-
verweefbare bedrijvigheid.

Specifieke strategische plekken ter organisatie van een HUB

We stellen een aantal circulaire concepten voorop, die kunnen bijdragen aan 
het verkorten en verduurzamen van de vooropgestelde stromen. Ze kunnen een 
katalysator zijn voor de organisatie van de circulaire samenleving.

Deze circulaire concepten, beschouwen we als onze HUBs.  
We onderscheiden 9 verschillende types:
- EnergieHUBs (EHUBts)
- Logistieke HUB – bovenlokaal
- Logistieke HUB – lokaal 
- MaterialenHUB – lokaal
- MaterialenHUB bouwmaterialen - bovenlokaal
- MaterialenHUB biomassa – bovenlokaal
- VoedselHUB – korte keten
- VoedselHUB- agrarische cluster
- WaterHUB – productie/waterlus

Kenmerkensets voor de strategische plekken – HUBs
We willen, binnen het netwerk van stromen, de locaties detecteren die de 
hoogste potentie hebben om uit te bouwen als een specifieke HUB. Om dit 
te kunnen doen, bepalen we voor elk type HUB de specifieke ruimtelijke 
voorwaarden.

Voor ieder type HUB, maken we uit de volledige lijst van ruimtelijke criteria 
een selectie van criteria die relevant zijn voor het type. Aan elk relevant 
ruimtelijk criterium voor het type kennen we vervolgens een drempelwaarde toe 
waaraan iedere locatie (pixel 50x50m) wordt afgetoetst. Verder kennen we aan 
ieder criterium ook een score of gewicht toe die bepaalt hoe belangrijk deze 
voorwaarde is voor de finale evaluatie.

De volledige lijst van relevante ruimtelijke kenmerken, inclusief drempelwaarde 
en toegekende scores vormen de kenmerkenset van een HUB.

We beperken ons, binnen dit voorontwerp, tot het detecteren van strategische 
plekken voor 4 HUBs namelijk de:
- EHUBt
- Logistieke HUB – bovenlokaal
- MaterialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal
- VoedselHUB – agrarische cluster
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Het is de bedoeling om bij het ontwerp van het beleidsplan ook de 
potentiekaarten voor de andere types HUBs te hebben opgemaakt. 

Wanneer we onze dynamische circulaire atlas bevragen aan de hand van deze 
kenmerkenset, bekomen we de strategische plekken voor de specifieke HUB. 
Concreet gaan we als volgt te werk:

Potentiekaarten voor de specifieke strategische plekken voor HUBs 
Zowel de geselecteerde criteria, als de drempelwaarden en scores per criterium 
zijn verschillend ingesteld voor de verschillende door te rekenen types HUBs. 
Daarom vertalen we elk relevant ruimtelijk kenmerk, per type HUB, naar een 
nieuwe rasterlaag van 50x50m. Deze kaartlaag toont het ruimtelijk criterium 
volgens de specifieke drempelwaarden van deze HUB. 

Vervolgens herclassiferen we de ruimtelijke criteria naar scores (zie figuur 2). 
Tot slot tellen we de scores van alle ruimtelijke voorwaarden waaraan voldaan is 
bij elkaar op. Een rastercel die aan alle ruimtelijke voorwaarden voldoet, scoort 
maximaal. Een rastercel die aan geen enkele of aan zeer weinig voorwaarden 
voldoet, krijgt een zeer lage score. Aan hoe meer ruimtelijke voorwaarden (met 
hoog gewicht) wordt voldaan, hoe hoger de potentie van die locatie om een rol te 
spelen als een HUB van het onderzochte type.

Het resultaat van deze berekeningswijze zijn scores tussen 0 en een 
maximumwaarde die verschillend is voor de 4 types HUBs. De maximumwaarde 
die behaald kan worden, is namelijk afhankelijk van het aantal geselecteerde 
ruimtelijke voorwaarden en het gewicht dat eraan is toegekend.
Om de resultaten van de verschillende types interpreteerbaar, en enigszins 
vergelijkbaar te maken, kiezen we om de berekende finale score te herverdelen 
in vijf klassen die de potentie aangeven:
- Zeer beperkt
- Beperkt
- Matig
- Hoog
- Zeer hoog

Deze classificatie gebeurt aan de hand van een statistische algoritme (‘Natural 
breaks’) die een clustering doet van de resultaten in groepen van rastercellen 
met een zo groot mogelijk verschil tussen de groepen en een zo klein mogelijke 
afwijking van de gemiddelde waarde binnen iedere groep. 

Boven: Nabijheid van serres binnen een straal van 5km: uitgedrukt in oppervlakte (m2) wordt omgezet 
in een gewicht van 2 indien er meer dan 50 m2 aanwezig zijn binnen de straal.
Onder: Energievraag - klein verbruikers binnen een straal van 1km: uitgedrukt in MWh wordt omgezet 
in een gewicht van 3 indien het totale verbruik binnen de straal groter is dan 25000 MWh.

Het betreft voorlopige resultaten, de kaarten worden hier illustratief meegeven, maar 
moeten nog verder worden uitgewerkt.
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We bekomen op deze manier een gebiedsdekkende kaart. Deze kaart schept 
misschien het misleidende beeld dat eender waar in Oost-Vlaanderen een HUB 
zou kunnen opgericht worden. Dit is natuurlijk niet het geval. Aan de realisatie 
van een HUB worden een aantal randvoorwaarden gesteld.

Binnen het beleidskader ‘transitie naar een circulaire ruimte’ gaan we niet 
alleen op zoek naar ruimte voor maatschappelijke activiteiten, maar willen 
we ook voldoende ruimte vrijwaren voor biodiversiteit en de productie van 
ecosysteemdiensten. We bewaken de balans tussen beiden. Daarom worden de 
strategische plekken die we verkrijgen uit de bevraging van de circulaire atlas, 
geconfronteerd met de ambitiekaart van de robuuste openruimte gehelen. 
Strategische plekken die voorkomen in deze robuuste openruimte gehelen 
worden niet weerhouden.

Wanneer we de robuuste openruimte gehelen ‘wegknippen’ uit de potentiekaart, 
blijven nog steeds grote vlekken van Oost-Vlaanderen ingekleurd. Dit kan de 
indruk wekken dat we bijkomend ruimtebeslag zullen realiseren op plaatsen 
die een hoge potentie hebben tot HUB. Dit is allesbehalve de bedoeling. We 
bewaken de ‘ruimtebeslagbalans’ en werken steeds binnen het bestaande 
ruimtebeslag. Enkel ruimtebeslag dat werd weggenomen in functie van 
de open ruimte, kan gecompenseerd worden op strategische plekken (of 
delen van strategische plekken) die tot dusver gelegen waren buiten het 
bestaande ruimtebeslag. Deze nieuwe ruimte wordt enkel aangesneden 
voor de noodzakelijke nieuwe functies en activiteiten eigen aan circulariteit. 
Het overgrote deel van de HUBs zal dus binnen het bestaande ruimtebeslag 
gerealiseerd worden. We halen in deze oefening daarom alle ruimte, die niet 
gekenmerkt wordt door ruimtebeslag, weg uit de potentiekaarten. Hierdoor 
krijgen we een veel genuanceerder kaartbeeld.

Bereikbaarheid en nabijheid is één van de ruimtelijke principes in dit 
beleidskader en dragen we hoog in het vaandel. Alle strategische plekken 
moeten dan ook een goede knooppuntwaarde hebben. Niet alleen 
goederentransport (over water, weg, spoor of pijpleiding) moet vlot op deze 
locaties geraken, maar ook werknemers moeten zich op een duurzame manier 
naar deze plekken kunnen begeven. Wanneer dit niet het geval is, maar de plek 
wel erg strategisch blijkt voor de ontwikkeling van een bepaalde HUB, dan geldt 
het verbeteren van de knooppuntwaarde als een voorwaarde om deze plek te 
mogen ontwikkelen.

De bereikbaarheid van de plek wordt voor de verschillende types HUBs ook 
meegenomen in de kenmerkensets. Zullen plekken met een slechte bereikbaarheid, 
maar die verder erg strategisch zijn, duidelijk verschijnen? Hoe realistisch is het 
om de bereikbaarheid van een plek te verbeteren? Indien de bereikbaarheid van 
een plek verbetert, zal de plek waarschijnlijk oplichten bij een update van de kaart. 
Bovenstaande vragen dienen we nog verder te onderzoeken.

Per HUB moet ook een uitspraak gedaan worden over de combineerbaarheid of 
verweefbaarheid met een kern. We nemen nu de ‘nabijheid van kernen’ mee als 
een specifieke ruimtelijke voorwaarde voor sommige HUB’s. In bepaalde gevallen 
is de nabijheid gewenst, in andere gevallen is deze nabijheid ongewenst. Door het 
bepalen van drempelwaardes en het toekennen van scores kan dit verschil worden 
meegenomen. Wanneer de nabijheid van een kern gewenst is, wil dit nog niet zeggen 
dat de HUB kan voorkomen in de kern. We moeten nog bekijken of we deze uitsluitende 
voorwaarde kunnen meenemen in de kenmerkenset van de verschillende HUB’s of 
meenemen door middel van een extra bewerking op de kaarten.
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EnergieHUBt
De kenmerkenset van de EHUBt geeft een overzicht van de ruimtelijke criteria 
die bepalend zijn voor de potenties om te kunnen functioneren als een 
EHUBt. Inclusief de maat waarin de waarden zijn uitgedrukt, de relevante 
drempelwaarde, de evaluatie criteria op basis van een teken en het toegekende 
gewicht per kenmerk.

Het betreft een voorlopige versie van de kenmerkentabel. Er wordt momenteel 
gesleuteld aan de ‘bepalende’ ruimtelijke criteria, wat hun drempelwaarde moet zijn en 
hoe we deze dan moeten scoren.

Ruimtelijk kenmerk Maat Drempel Teken Gewicht/Score

Nabijheid kernen (potentie 
ruimtelijke clustering) afstand tot de kern (m) 1000 < 2

Nabijheid van andere 
bedrijventerreinen (opp)

oppervlakte BT 
(1000m) (in m2) 5000000 > 1

Nabijheid van andere 
bedrijventerreinen (gem.opp)

gem. oppervlakte BT 
(1000m) (in m2) 2000000 > 1

Nabijheid van serres
oppervlakte 
gebruiksperceel 
(5000m)

50 > 2

Mogelijkheden voor 
warmteuitwisseling score kans -2 tot 3 1 > 2

Energievraag - klein verbruikers 
in de nabije omgeving met 
minimale dichtheid (>3MWh/m)

MWh (1000m niet op 
BT) 25000 > 3

Energievraag - groot verbruikers 
in nabije omgeving GWh/j (1km niet op BT) 20 > 4

Restwarmte potentieel in de 
nabije omgeving aantal nabij (1km) 0 > 1

Huidige windproductie (aantal 
windturbines) aantal (5km) 15 > 1

Huidige windproductie 
(geïnstalleerd vermogen) MW (5km) 47 > 1

Potentieel windproductie 
(aantal ifv beschikbare ruimte) aantal (5km) 23 > 2

Ligging tov hoogspanningssites 
(overslag/omvormingsstations) score 2/1/0 0 > waarde

Ligging tov 
hoogspanningsleidingen score 2/1/0 0 > waarde/2

Ligging tov pijpleidingsites 
(overslag/omvormingsstations) score 2/1/0 0 > waarde

Ligging tov pijpleidingen (air 
liquide) score 2/1/0 0 > waarde/2

Ligging tov pijpleidingen 
(aardgas) score 2/1/0 0 > waarde/2

Ligging tov pijpleidingen 
(waterstof) score 2/1/0 0 > waarde/2

Ligging tov pijpleidingen 
(NAVO) score 2/1/0 0 > waarde/2

Reistijd ten opzichte van 
knooppunt autosnelwegen tijd (min) 5 < 1

Ligging tov havens 

(internationale knooppunten) score 1/0 (25km) 0 > waarde

Ligging tov spooroverslag afstand tot overslag 
(m) 1000 < 1

Ligging tov kade-infrastructuur score 1/0 (300m) 0 > waarde

Ligging tov bevaarbare 
waterweg 

afstand tot waterweg 
(m) 300 < 1

Ligging tov wegennetwerk score 3/2/1/0 1 > 1

Bestemming restproducten: 
Aantal huishoudelijke 
afvalverwerkingscentrales

aantal (5 km) 0 > 1
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Resultaat voor het type EHUBts – continue score Resultaat voor het type EHUBts – Indeling op basis van natural breaks
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Wanneer we vorige kaart confronteren met het huidige ruimtebeslag bekomen we 
onderstaande aanzet tot potentiekaart.

De confrontatie met de robuuste openruimtegehelen dient nog te gebeuren. Afhankelijk 
van de aanpassingen in de kenmerkenset van de EHUBt, zal de kaart nog wijzigen. Het is 
belangrijk om deze kaarten als ‘work in progress’ te beschouwen.

Logistieke HUB – bovenlokaal
De kenmerkenset van de ‘logistieke HUB – bovenlokaal’ geeft een overzicht 
van de ruimtelijke criteria die bepalend zijn voor de potenties om te kunnen 
functioneren als een ‘logistieke HUB – bovenlokaal’. Inclusief de maat waarin de 
waarden zijn uitgedrukt, de relevante drempelwaarde, de evaluatie criteria op 
basis van een teken en het toegekende gewicht per kenmerk.

Het betreft een voorlopige versie van de kenmerkentabel. Er wordt momenteel 
gesleuteld aan de ‘bepalende’ ruimtelijke criteria, wat hun drempelwaarde moet zijn en 
hoe we deze dan moeten scoren. 

Ruimtelijk kenmerk Maat Drempel Teken Gewicht/Score

Nabijheid kernen afstand tot de kern 
(in m) 3000 < -3

Nabijheid van andere 
bedrijventerreinen (opp)

oppervlakte BT 
(1000m) (in m2) 5000000 > 1

Nabijheid van andere 
bedrijventerreinen (gem.opp)

gem. oppervlakte BT 
(1000m) (in m2) 2000000 > 1

Reistijd ten opzichte van 
knooppunt autosnelwegen tijd (min) 3 < 1

Ligging tov regionale logistieke 
knooppunten score 1/0 (5km) 0 > waarde

Ligging tov havens afstand tot overslag 
(m) 1000 < 1

(internationale knooppunten) score 1/0 (25km) 0 > waarde

Ligging tov spooroverslag afstand tot overslag 
(m) 1000 < 1

Ligging tov kade-infrastructuur score 1/0 (300m) 0 > waarde

Ligging tov bevaarbare 
waterweg 

afstand tot waterweg 
(m) 300 < 1

Ligging tov wegennetwerk 
(primaire en secundaire wegen) score 2/1/0 0 > waarde



140 141Transitie naar een circulaire samenleving voorontwerp april 2022

Resultaat voor het type bovenlokale logistieke HUBs – continue score Resultaat voor het type bovenlokale logistieke HUBs – Indeling op basis van natural breaks
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Wanneer we vorige kaart confronteren met het huidige ruimtebeslag bekomen we 
onderstaande aanzet tot potentiekaart.

Op deze kaart komen de plekken met een hoge tot zeer hoge potentie voor een logistieke 
HUB bovenlokaal nog niet voldoende naar boven. De confrontatie met de robuuste 
openruimtegehelen dient ook nog te gebeuren. Afhankelijk van de aanpassingen in de 
kenmerkenset van de Logistieke HUB - bovenlokaal, zal de kaart nog wijzigen. Het is 
belangrijk om deze kaarten als ‘work in progress’ te beschouwen.

MaterialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal
De kenmerkenset van de ‘materialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal’ geeft 
een overzicht van de ruimtelijke criteria die bepalend zijn voor de potenties 
om te kunnen functioneren als een ‘materialenHUB bouwmaterialen – 
bovenlokaal’. Inclusief de maat waarin de waarden zijn uitgedrukt, de relevante 
drempelwaarde, de evaluatie criteria op basis van een teken en het toegekende 
gewicht per kenmerk.

Het betreft een voorlopige versie van de kenmerkentabel. Er wordt momenteel 
gesleuteld aan de ‘bepalende’ ruimtelijke criteria, wat hun drempelwaarde moet zijn en 
hoe we deze dan moeten scoren.

Ruimtelijk kenmerk Maat Drempel Teken Gewicht/Score

Nabijheid kernen/stedelijk 
gebied (potentie ruimtelijke 
clustering)

score 3/2/1/0 0 < waarde

Omwonenden als 
tewerkstellingspotentieel 
(18-65j)

aantal in leeftijdsgroep 
18-65 (5km) 57000 > 1

Omwonenden als afzetmarkt 
(totaal)

aantal in leeftijdsgroep 
18-65 (5km) 60000 > 1

Energievraag - groot verbruikers 
in nabije omgeving GWh/j (1km) 20 > 1

Reistijd ten opzichte van 
knooppunt autosnelwegen tijd (min) 10 < 1

Ligging tov regionale logistieke 
knooppunten score 1/0 (5km) 0 > waarde

Ligging tov havens score 1/0 (25km) 0 > waarde

(internationale knooppunten) score 1/0 (25km) 0 > waarde

Ligging tov spooroverslag afstand tot overslag 
(m) 1000 < 1



144 145Transitie naar een circulaire samenleving voorontwerp april 2022

Ligging tov kade-infrastructuur score 1/0 (300m) 0 > waarde

Ligging tov bevaarbare 
waterweg 

afstand tot waterweg 
(m) 300 < 1

Ligging tov wegennetwerk 
(primaire en secundaire wegen) score 2/1/0 1 > 1

Nabijheid ontginningsgebieden afstand tot ontginning 
(m) 5000 < 1

Bestemming restproducten: 
Aantal huishoudelijke 
afvalverwerkingscentrales

aantal (5 km) 0 > 1

Resultaat voor het type materialenHUB (bouwmateriaal) – continue score

Resultaat voor het type materialenHUB (bouwmateriaal) – Indeling op basis van natural breaks

De confrontatie met de robuuste openruimtegehelen en het bestaande ruimtebeslag 
dient nog te gebeuren. Afhankelijk van de aanpassingen in de kenmerkenset van de 
materialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal, zal de kaart nog wijzigen. Het is belangrijk 
om deze kaarten als ‘work in progress’ te beschouwen.
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VoedselHUB – agrarische cluster
De kenmerkenset van de ‘voedselHUB – agrarische cluster’ geeft een overzicht 
van de ruimtelijke criteria die bepalend zijn voor de potenties om te kunnen 
functioneren als een ‘voedselHUB – agrarische cluster’. Inclusief de maat waarin 
de waarden zijn uitgedrukt, de relevante drempelwaarde, de evaluatie criteria op 
basis van een teken en het toegekende gewicht per kenmerk.

Het betreft een voorlopige versie van de kenmerkentabel. Er wordt momenteel 
gesleuteld aan de ‘bepalende’ ruimtelijke criteria, wat hun drempelwaarde moet zijn en 
hoe we deze dan moeten scoren.

Ruimtelijk kenmerk Maat Drempel Teken Gewicht/Score

Omwonenden als 
tewerkstellingspotentieel 
(18-65j)

aantal in leeftijdsgroep 
18-65 (10km) 57000 > 1

Nabijheid van andere 
bedrijventerreinen

oppervlakte BT 
(1000m) (in m2) 5000000 > 1

Nabijheid van serres
oppervlakte 
gebruiksperceel 
(1000m)

50 > 2

Nabijheid van waterbehoeftige 
teelten

watervraag voor 
irrigatie (m3) 0 > 1

Mogelijkheden voor 
warmteuitwisseling score kans -2 tot 3 1 > 1

Restwarmte potentieel in de 
nabije omgeving aantal nabij (1km) 0 > 2

Huidige windproductie (aantal 
windturbines) aantal (5km) 15 > 1

Huidige windproductie 
(geïnstalleerd vermogen) MW (5km) 47 > 1

Ligging tov 
hoogspanningsleidingen score 2/1/0 0 > 1

Reistijd ten opzichte van 
knooppunt autosnelwegen tijd (min) 10 < 1

Ligging tov regionale logistieke 
knooppunten score 1/0 (5km) 0 > waarde

Ligging tov havens 
(internationale knooppunten) score 1/0 (25km) 0 > waarde

Ligging tov spooroverslag afstand tot overslag 
(m) 1000 < 1

Ligging tov kade-infrastructuur score 1/0 (300m) 0 > waarde

Ligging tov bevaarbare 
waterweg 

afstand tot waterweg 
(m) 300 < 1

Ligging tov wegennetwerk 
(primaire en secundaire wegen) score 2/1/0 1 > 1

Ligging tov landbouw bestemd 
-HAG score 2/0 (300m) 0 > waarde

Ligging tov landbouw feitelijk 
- Landbouwwaarderingskaart 
(OVL)

score 2/0 (300m) 0 > waarde



148 149Transitie naar een circulaire samenleving voorontwerp april 2022

Resultaat voor het type voedselHUB (agrarische cluster) – continue score Resultaat voor het type voedselHUB (agrarische cluster) – Indeling op basis van natural breaks

De confrontatie met de robuuste openruimtegehelen en het bestaande ruimtebeslag 
dient nog te gebeuren. Afhankelijk van de aanpassingen in de kenmerkenset van de 
materialenHUB bouwmaterialen – bovenlokaal, zal de kaart nog wijzigen. Het is belangrijk 
om deze kaarten als ‘work in progress’ te beschouwen.
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Ambitiekaart
Dit hoofdstuk wordt verder uitgeschreven wanneer we over de verschillende 
potentiekaarten voor strategische plekken beschikken. Hieronder volgt een eerste aanzet.

Wanneer we alle potentiekaarten, voor de kernen, de specifiek strategische plekken voor 
de HUBs en de strategische plekken voor niet-verweefbare bedrijvigheid op kaart zetten, 
zullen we bepaalde overlappen tussen deze plekken zien. Een plek kan dus om meerdere 
redenen strategisch zijn. We zullen voor elk van deze plekken een ontwikkelingsperspectief 
bepalen, waardoor het duidelijk wordt hoe we deze plek verder willen zien evolueren.  
Dit noemen we de focus van de plek.

We wegen de verschillende types van gebruik, waarvoor eenzelfde plek strategisch is, 
tegenover elkaar af. En beslissen welk type gebruik we op deze plek willen stimuleren en 
ontwikkelen. Op basis van deze afweging, bepalen we welke focus een plek krijgt.

Om de focus van een plek te bepalen, dringen zich een aantal beleidskeuzes op.  
We moeten namelijk beslissen:
- Welk circulair gebruik geven we prioriteit?
- Is het wenselijk om verschillende circulaire gebruiken te combineren op één plek.  

En zo ja, welke?
- Moeten we sommige strategische plekken reserveren voor één specifiek gebruik, 

omwille van de schaarse plekken die hiervoor geschikt zijn of om nog andere redenen.

Het resultaat van deze afweging is een kaart waarop de strategische plekken (kernen en 
andere strategische plekken) staan aangeduid, waarop we als provincie prioritair willen 
inzetten en waar we zelf of in samenwerking met partners aan de slag gaan.  
Deze ambitiekaart toont ons de prioritaire beleidskeuzes voor de bovenlokale opgaves. 

Beleidslijnen
Maatschappelijke activiteiten, die ruimtebeslag genereren, worden gebundeld 
binnen de strategische plekken. Deze strategische plekken vervullen een 
structurerende rol in de ruimte en vormen de kapstok voor de circulaire 
gebiedsontwikkeling. De strategische plekken worden aangeduid en afgebakend in 
de ambitiekaart.

We realiseren maatschappelijke activiteiten altijd binnen het bestaande 
ruimtebeslag. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden, kan 
bijkomend ruimtebeslag worden gecreëerd:
- Dit kan enkel ter compensatie van ruimtebeslag dat eerder werd weggenomen 

buiten de strategische plekken
- Bijkomend ruimtebeslag kan enkel gerealiseerd worden binnen de afbakening 

van strategische plekken 
- Deze nieuwe ruimte wordt enkel aangesneden voor de noodzakelijke nieuwe 

functies en activiteiten eigen aan circulariteit. 

Op die manier komen we tot een ruimtebalans tussen compensatie en inname van 
ruimtebeslag. 

Voor de strategische plekken, aangeduid op onze ambitiekaart, bepalen we een 
duidelijke focus. Deze focus is een ontwikkelingsperspectief, waarin duidelijk staat 
omschreven hoe we de strategische plek verder zien evolueren. Alle ruimtelijke 
ontwikkelingen die er plaatsvinden staan ten dienste van het vooropgestelde 
ontwikkelingsperspectief van de plek. 

De focus van elke specifieke strategische plek zal hier worden beschreven. Hiervoor wachten 
we de ambitiekaart af. De focus voor de kernen wordt beschreven in het beleidskader 
‘transitie naar een solidaire (be)leefomgeving.
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We voeren een actief locatiebeleid in functie van de circulaire samenleving 
waarbij we specifieke activiteiten koppelen aan specifieke strategische plekken. 
Deze activiteiten omvatten zowel activiteiten die reeds aanwezig zijn binnen de 
strategische plek en die ook passen binnen de focus van de plek, als activiteiten 
die potentieel hebben om er zich te vestigen. Voor elke activiteit wordt nagegaan 
of deze past binnen de focus van de plek. We bewaken dat de activiteiten die hier 
terecht komen, de specifieke ruimtelijke kenmerken van de plek maximaal gebruiken 
en erin slagen om de stromen, die deze plek kruisen, te verduurzamen. 

We creëren de omstandigheden waarbinnen de strategische plekken kunnen 
groeien en bloeien. Zo voorzien we de benodigde ruimte voor de gewenste. Eens we 
ruimte hebben vrijgemaakt, waken we er over dat deze strategische locatie wordt 
vrijgehouden voor activiteiten die een maximale schakelfunctie kunnen realiseren 
binnen de circulaire samenleving. Tijdelijk gebruik wordt toegelaten in afwachting 
van de meest geschikte activiteit.

Op de strategische plekken realiseren we de noodzakelijke bouwstenen zodat 
de plek zijn specifieke rol, zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief, kan 
vervullen.

6 Transformatie in functie  
van circulaire gebiedsontwikkeling 

6.1 Transformatie ifv robuuste gehelen in de open ruimte 
Potenties
Beleidslijnen 

6.2 Transformatie ifv strategische knopen 
Potenties
Beleidslijnen

6.3 Een uitgewerkte transformatie-instrumentenkoffer
Potenties
Beleidslijnen 
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Strategie en uitvoering

Dit deel zal pas uitwerking krijgen in het ontwerp eind 2022, gebaseerd op het 
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

7 Circulariteit is overal 

7.1 Optimalisatie van het ruimtegebruik door intensief en 
meervoudig ruimtegebruik op strategische plekken 
Potenties
Beleidslijnen 

7.2 Optimalisatie van het ruimtegebruik  
door het maximaal benutten van koppelkansen  
Potenties
Beleidslijnen

7.3 Naar een circulair bebouwde ruimte
Potenties
Beleidslijnen 
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9 Samenwerking
Een circulair Oost-Vlaanderen kunnen we enkel realiseren door samen te werken. 
Overleg tussen de verschillende diensten van de Provincie en met de lokale besturen 
en andere actoren is een cruciale factor om het circulair ruimtebeleid zo compleet 
mogelijk te maken. Hierbij moeten we opnieuw rekening houden met de rollen, 
verwachtingen en prioriteiten van alle betrokkenen. Solide partnerschappen zijn dan 
ook noodzakelijk om die prioriteiten op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we samen 
het actieprogramma uitvoeren waar iedereen baat bij heeft. Ook in het beleidskader 
‘transitie naar een circulaire samenleving’ zetten we dus volop in op onderzoek, 
overleg en participatie.

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.

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

biologische kringloop
Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen: de biologische en 
de technische cyclus. In de biologische kringloop vloeien de reststoffen van een 
materiaal na gebruik veilig terug naar de natuur.

biogebaseerde materialen
Biogebaseerde materiaal zijn volledig of gedeeltelijk gewonnen uit biomassa. 
Biomassa is materiaal van biologische oorsprong, zoals planten, bomen, dieren, 
micro- en zeeorganismen en algen en is nagroeibaar. Materiaal uit geologische 
afzettingen of fossielen wordt niet als biogebaseerd beschouwd. Om tot een 
bruikbaar product te komen wordt de biomassa vaak fysisch, chemisch of biologisch 
behandeld. 

bio-economie of biogebaseerde economie
Een biogebaseerde economie is een economie die niet draait op fossiele 
brandstoffen, maar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een 
biogebaseerde economie gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel 
toepassingen.

bodemafdichtingsgraad
De mate van afdichting van de bodem of de ondergrond. Afdichting van de bodem 
ontstaat door bebouwing, wegen en verharding.

Begrippenlijst
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brownfield
Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die 
zodanig zijn aangetast, dat zij slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt 
door middel van structurele maatregelen.
De gronden zijn geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een 
homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De oppervlakte van de 
brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit 
te voeren. 

circulaire economie
De ondersteuning van een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige 
grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden 
ingezet in het systeem.

circulaire gebiedsontwikkeling
Een slim en efficiënt ruimtegebruik waarbij we via een locatiebeleid activiteiten 
evenwichtig en op de juiste plek inpassen en we inzetten op hergebruik, intensief en 
meervoudig ruimtegebruik maar ook stromen (van personen, goederen, materialen, 
grondstoffen en producten) optimaliseren, verkorten en verknopen. 

circulariteitsprincipe
Het circulariteitsprincipe is een benadering van de ruimte dat ons handvaten biedt 
om enerzijds zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en anderzijds de ruimte die we 
wel innemen zo optimaal en circulair mogelijk in te richten (zie ruimtekringloop).
We willen vermijden dat de ruimte nog langer lineair wordt benaderd. We ‘verbruiken’ 
en consumeren niet langer ruimte, maar gebruiken ze zeer bewust om ze op een later 
tijdstip te hergebruiken of te herstellen in haar oorspronkelijke vorm.
We passen 3 strategieën toe:
1. ruimte-inname door maatschappelijke activiteiten minimaliseren 
2. de levensduur van infrastructuren en constructies maximaliseren
3. ruimte actief herstellen
(Het circulariteitsprincipe is gebaseerd op de R-ladder en kan ook worden toegepast 
op productieprocessen) 

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 circulaire atlas
In de dynamische circulaire atlas verzamelen we informatie voor het hele 
grondgebied in functie van de verschillende stromen. We brengen er volgende zaken 
in kaart:
- de dragers van stromen
- de producenten van stromen
- de consumenten van stromen
- de verwerkers van stromen
- de winning van grondstoffen en hulpbronnen
De atlas stelt ons in staat om voor elke m² van Oost-Vlaanderen de ruimtelijke 
criteria te bepalen in functie van het netwerk aan stromen. We kunnen voor elke 
plek bepalen hoe deze zich situeert ten opzichte van bronnen en winning van 
grondstoffen, producenten, consumenten en verwerkers van stromen en mogelijke 
dragers van stromen. De atlas vormt de onderlegger waarop we de strategische 
plekken zullen aanduiden.
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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).

EHUBts
‘energie HUBts’, zijn bedrijventerreinen waar de opslag en omslag van energie naar 
een andere drager gebeurt. De EHUBts zijn in eerste instantie grote verbruikers. 
Het verbruik situeert zich niet noodzakelijk volledig ter plekke. De stromen worden 
gestuurd naar plekken waar ze energetisch optimaal kunnen worden ingezet. EHUBts 
staan in voor een ruimtelijke koppeling tussen productie en consumptie.

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.

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

grondstof
Onbewerkt, ruw materiaal. Grondstoffen dienen als basis voor de productie van 
vrijwel alle zaken die de mens op wat voor manier ook consumeert. 

grondstoffenbank
zie ‘urban mining’
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hergebruik
is het opnieuw benutten van bestaande terreinen, gebouwen en constructies die 
(bijna) niet meer 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.

HUB
Een HUB is in een centraal punt waar goederen en materiaalstromen worden 
verknoopt. Er wordt voorzien in de opslag, verwerking, opwerking en productie van 
verschillende inkomende en uitgaande stromen. Die HUBs worden via slimme en 
duurzame logistieke systemen verbonden.

hulpbron
De natuurlijke rijkdommen van onze planeet, zoals delfstoffen, water en lucht. 
Binnen ons beleidsplan beschouwen we ruimte als een eindige hulpbron.

intensivering
Intensivering is het verhogen van het aantal activiteiten binnen dezelfde 
oppervlakte. Ruimtelijke ingrepen zoals verdichten, stapelen, ondergronds bouwen 
en collectieve woon- en werkvormen kunnen intensivering bevorderen. Interne 
reorganisatie, zoals ondergronds of op het dak parkeren of efficiënter benutten van 
bestaande percelen of gebouwen is een vorm van intensivering.

kenmerkenset van een HUB
We willen de locaties, binnen het netwerk van stromen, detecteren die de hoogste 
potentie hebben om uit te bouwen als een specifieke HUB. Om dit te kunnen doen, 
bepalen we voor elk type HUB de specifieke ruimtelijke voorwaarden.
Voor ieder type HUB, maken we uit de volledige lijst van ruimtelijke criteria een 
selectie van de criteria die relevant zijn voor het type. Aan elk relevant ruimtelijk 
criterium voor het type kennen we vervolgens een drempelwaarde toe waaraan 
iedere locatie (pixel 50x50m) wordt afgetoetst. Verder kennen we aan ieder criterium 
ook een score of gewicht toe die bepaalt hoe belangrijk deze voorwaarde is voor de 
finale evaluatie.
De volledige lijst van relevante ruimtelijke kenmerken, inclusief drempelwaarde en 
toegekende scores vormen de kenmerkenset van een HUB.

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.

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,…
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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.

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.

korte keten
Korte keten’ betekent het beperken en komen tot minder schakels tussen producent 
en consument. Hoe minder schakels, hoe minder verwerking en transport van de 
grondstof en hoe beter dit is voor mens, milieu en portemonnee. Een korte keten 
heeft ecologische, financiële en maatschappelijke voordelen. 

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.

levensduur
Mate waarin geschikte grondstoffen gebruikt worden om een zo langdurig mogelijk 
gebruik van de bebouwde ruimte (gebouwen, infrastructuur...) te ondersteunen.

lineaire benadering
Een lineaire benadering volgt traditioneel het “take-make-dispose” stappenplan. 
In die stappen verzamelen we grondstoffen, vormen we ze om tot producten die we 
gebruiken en vervolgens danken we de producten af als afval.

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.

materialenpaspoort
Een materialen- of materiaalpaspoort bevat alle informatie die nodig is om een 
product in de toekomst te hergebruiken of te recycleren. Zo’n paspoort vermeldt 
alle gebruikte grondstoffen en componenten van een product of materiaal in een 
gebouw en vertelt ook precies waar die producten en materialen zich bevinden in het 
gebouw. Ook het potentieel voor recyclage valt erin af te lezen. 
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meervoudig ruimtegebruik
Het gebruik van één ruimte door meer dan één functie of activiteit (via stapelen of 
ondergronds, via samenwerking of integratie, via delen in tijd en/of ruimte).
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 (vervoers)knooppunt
Een plek waar meerdere vervoersnetwerken op een hoogwaardige manier met elkaar 
in verbinding staan en er eveneens voorzieningen zijn die de overschakeling (van het 
ene vervoersnetwerk op het andere) vergemakkelijken.

proceswater
Water dat gebruikt wordt in een productieproces.

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.

ruimtebeslagbalans
Om aan de toekomstige ruimtevragen te voldoen, voorzien we voldoende ruimte 
binnen het huidige ruimtebeslag. Dit kan door onderbenutte zones, binnen het 
ruimtebeslag te activeren (= status quo) en door ruimtebeslag weg te nemen buiten 
de strategische plekken, zodanig dat we nieuw ruimtebeslag kunnen realiseren 
binnen strategische locaties. Op die manier komen we tot een evenwicht tussen 
weggenomen ruimtebeslag en nieuwe inname van ruimtebeslag. Dit evenwicht 
noemen we de ruimtebeslagbalans. 
Door een reorganisatie van het ruimtebeslag kunnen we enerzijds bijdragen aan 
een robuuste en veerkrachtige ruimte en kunnen we anderzijds het ruimtebeslag 
efficiënter gaan inrichten, waardoor ruimte vrijkomt voor toekomstige ruimtevragen. 
Zonder onze ruimtebeslagbalans te verstoren.

ruimtekringloop
In een circulaire samenleving sluiten we onze ‘ruimtekringloop’. Wanneer een 
activiteit zich ergens vestigt, wordt de onderliggende ruimte verzegeld. Eens de 
activiteit verdwijnt, komt de ruimte opnieuw in de ‘ruimtekringloop’. Afhankelijk van 
hoe ‘circulair’ deze ruimte werd ingenomen of bebouwd, kunnen we de ruimte op 
een meer of minder hoogwaardige manier hergebruiken.
Ruimte kan nooit ‘weg’ of ‘verbruikt’ zijn, ze blijft steeds aanwezig. Ruimte kan 
echter wel ingenomen zijn, waardoor ze niet beschikbaar is voor andere activiteiten. 
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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. 

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.

technische kringloop
Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen: de technische en 
de biologische cyclus. In de technische kringloop zijn product(onderdeel)en zo 
ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw 
gebruikt kunnen worden. Ze kunnen niet veilig terug naar de natuur omdat ze niet 
(helemaal en/of veilig) composteerbaar zijn.

tijdelijk ruimtegebruik
Tijdelijk ruimtegebruik is het toelaten van activiteiten in een ruimte die is bedoeld 
voor andere doeleinden op een ander of later moment. De voorlopige activiteit 
mag een toekomstig ander gebruik niet hypothekeren en is dus omkeerbaar. Het is 
nodig om te anticiperen op toekomstig ander gebruik bij nieuwbouw en constructies 
aanpasbaar of verplaatsbaar te ontwerpen zodat het gebruik er van doorheen de tijd 
kan veranderen.

transformatieopgave
Het verplaatsen of aanpassen van ‘ongeschikte’ activiteiten op strategische plekken 
(voor maatschappelijke activiteiten) of essentiële plekken (voor openruimte 
functies) om ruimte vrij te maken voor activiteiten die wel aansluiten bij de focus van 
deze plek, vormt onze transformatieopgave.
   
‘urban mining’
Urban mining is het principe dat ervan uitgaat dat bestaande producten, gebouwen 
en afval waardevolle grondstoffen en materialen bezitten die we zo veel als mogelijk 
moeten trachten te hergebruiken. We moeten de stad om ons heen zien als een 
grondstoffenbank, op die manier kunnen we het ontginnen van nieuwe grondstoffen 
beperken en in sommige gevallen zelfs helemaal uitsluiten.
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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,…).

verweefbaarheid 
Dit is de mate waarin activiteiten ‘verweven’ kunnen worden in gebieden met 
gemengde functies, zoals in stedelijk gebied, waar zij samen naast de functies 
‘wonen’, ‘detailhandel’ en ‘publieke functies’ kunnen bestaan. 

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.
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