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Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving



Inhoud
> Welk (transitie)pad willen we bewandelen

> Welke doelstellingen stellen we voorop

> Hoe we deze doelstellingen toepassen - ruimtelijke vertaling



Transitiepad 
beleidskader 

“Solidaire (be)leefomgeving”
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WAARVOOR STAAT DIT TRANSITIEPAD ?

> We willen ruimte-inname niet verder laten toenemen ten koste van open 
ruimte

> Binnen het ruimtebeslag maken we onderscheid tussen kernen (plekken met 
verdichting van bebouwing, woonondersteunende voorzieningen) en andere 
bebouwing (linten en verspreide bebouwing)

> We zetten ruimte slim en efficiënt in door in de kernen een gemengde 
leefomgeving te creëren (nabijheid en bereikbaarheid, intensief en meervoudig 
ruimtegebruik, …)

> Kernen staan in verband tot elkaar en vormen samen een netwerk waarin elke 
kern een specifieke plek of rol inneemt



solidaire (be)leefomgeving



Doelstellingen 
beleidskader 

“Solidaire (be)leefomgeving”



1. Transparante visie 

• voor provinciaal grondgebonden beleid

• Bovenlokaal perspectief voor lokale besturen

2. Realisatiegericht aan de slag

• Voortrekkersrol voor bovenlokale opgaves

• Regierol bij gebiedsgericht maatwerk

• Ondersteunen / verordenend bij generieke 

doorwerking 

… op 3 schaalniveaus

doelstelling 1

doelstelling 2

doelstelling 3
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Ruimtelijke 
vertaling 

beleidskader 
“Solidaire (be)leefomgeving”









Potentiekaarten

- kansrijke locaties om doelstellingen te realiseren, 
hogere of lagere potentie

- illustreren de ruimtelijke afwegingen die voor elke 
doelstelling worden gemaakt

- in de toekomst te actualiseren op die basis, dus zonder 
wijziging van het beleidsplan

Ambitiekaart

- strategische of essentiële 
locaties

- zetten beleidsambities op 
de kaart

- wijziging mits 
wijzigingsprocedure 
beleidskader

=> 











WAT-WAAR
Bovenlokale samenhang 

WAT-WAAR
Beleidslijnen en richtcijfers

Afstemmen rol van elke kern binnen de 
woonregio

HOE
Wat waar in en rond elke kern

Kwalitatieve leidraad



Focus in een 
netwerk van 
kernen

Kernen zijn strategische plekken 
met een zekere omvang, hoge 
dichtheid aan gebouwen en 
huishoudens. Ze vormen zowel 
knooppunten in het netwerk van 
stromen als kritische massa door 
concentratie van producenten en 
consumenten en verwerkers van 
stromen.

Kernen zijn het aanknopingspunt 
om  een duurzame 
maatschappelijke groei te 
realiseren



• Kernen staan in verband tot elkaar en vormen samen een netwerk 
waarin elke kern een specifieke plek of rol inneemt

• Door elke kern een focus in het netwerk te geven, kunnen we kritische 
massa creëren voor een efficiënte organisatie van maatschappelijke 
voorzieningen

• Via een focus in het netwerk kunnen we vervlakking tegengaan en 
identiteit en authenticiteit bewaren, concurrentie tussen kernen 
vermijden.

• We behouden differentiatie in dit netwerk om verschillende 
leefomgevingen te kunnen bieden, een variatie aan 
woonmogelijkheden, voor elk wat wils.

• We spelen in op troeven, zetten ze in als koppelkansen en laten ze mee 
de focus bepalen.

Focus in een netwerk van kernen



> Verfijning van de studie knoop- en voorzieningenwaarde
o De studie brengt de knoopwaarde van locaties in kaart op 

basis van:
• De ligging in het openbaar vervoerssysteem
• Het fietsnetwerk
• Op- en afritten van autosnelwegen

o De studie brengt de voorzieningenwaarde van locaties in 
kaart op basis van:
• Het aanbod van voorzieningen

> Onderzoek voor het netwerk van kernen
o De studie brengt kenmerken van bebouwingsconcentraties in 

beeld

Focus in een netwerk van kernen - BOUWSTENEN



Studie knoop- en voorzieningenwaarde

Uitgevoerd door VITO
Verfijning van knoop-plaatsmodel Vlaanderen (2017)

Knoopwaarde: incl. fiets en auto

Voorzieningenwaarde: basis dubbel en korf7 
(school, apotheek, voeding, dokter)

Totaal knooppuntwaarde Totaal voorzieningenwaardeTotaal voorzieningenwaarde korf7



Studie van de woonconcentraties

Uitgevoerd door SWECO
Actualisatie 2021 door Provincie
Woonconcentraties synthesekaart SWECO



Integratie

Gebiedsdekkende synthesekaart VITO
Woonconcentraties synthesekaart SWECO

16 scores 

(naar analogie knoop-plaatsmodel Vlaanderen)

Synthesekaart gebiedsdekkend Synthesekaart woonconcentraties















Bebouwingsconcentraties
• Contouren 

Ruimterapport 2021 
(RURA)

• Overige hoofddorpen 
en woonkernen uit 
PRS
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Variatie in het netwerk van kernen aan de hand van:

• het aantal inwoners

= de schaal van de kern

• het voorzieningenniveau

• de knooppuntwaarde

• de aanwezigheid van handelsvoorzieningen 

in de kern

= de rol of positie in het kernnetwerk



• aantal inwoners

= de schaal 

van de kern

• voorzieningenniveau

• knooppuntwaarde

• aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen 

= de rol of positie 
in het kernnetwerk



• aantal inwoners

= de schaal 

van de kern

• voorzieningenniveau

• knooppuntwaarde

• aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen 

= de rol of positie 
in het kernnetwerk



?

• aantal inwoners

= de schaal 

van de kern

• voorzieningenniveau

• knooppuntwaarde

• aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen 

= de rol of positie 
in het kernnetwerk



• aantal inwoners

= de schaal 

van de kern

• voorzieningenniveau

• knooppuntwaarde

• aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen 

= de rol of positie 
in het kernnetwerk

Winkelgebieden (volgens Locatus)
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> Een troef is een kenmerk van een kern - meerwaarde 
voor ontwikkeling waar de Provincie bovenlokaal op 
wil inzetten

> We bekijken volgende troeven : 
o Droge voeten
o Stationsomgeving
o Fietssnelweg
o Poort tot het landschap
o Havengebied wonen en werken
o Energie 
o Erfgoed

Troeven van kernen 



Troef droge voeten



Robuuste valleigebieden – basis voor troef Droge voeten 



Troef stationsomgeving



Troef fietssnelweg



Troef poort tot het landschap



Troef havengebied wonen en werken



Troef havengebied wonen en werken



Troef energie - warmtescore



Troef erfgoed





> Focus geeft een indicatie over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een kern in het netwerk 
van kernen

> Typering (variatie) = uitgangspunt om de bovenlokale 
woonopgave te verdelen 

> Extra opgave willen we opvangen in reeds sterk 
uitgebouwde kernen

> Troeven leggen een extra accent



+Variatie Troeven



• Ruimtelijke mix van maatschappelijke activiteiten
• Mix aan woontypologieën en doelgroepen-wonen
• Toegankelijk groen en publieke ruimte

Uitstraling voorzieningen - economische 
activiteit verweven in de kern - connectiviteit -
kernversterking 

60%

35%

5% Lokale basisvoorzieningen – ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid

• basis voor de verdere verdeling > Alles op de juiste plek

Troeven vanuit bovenlokaal perspectief

Basisbeleid voor alle aangeduide kernen

Basisverdeling naargelang van het type kern (variatie)

Elke kern zijn focus in het netwerk



Alles op de juiste 
de juiste plek in en rond 

elke kern

(Be)leefbare kernen

+ =

+ =

Alles op de juiste plek 
binnen de woonregio’s

Elke kern zijn 
focus in het netwerk



Troeven

+ =



Alles op 
de juiste plek



Alles op de juiste plek
• Maatschappelijke voorzieningen situeren we overeenkomstig de focus in 

het netwerk van kernen op de meest strategische plekken

• Variatie en troeven bepalen de rol van elke kern binnen de woonregio

• Ruimtelijke opgave per woonregio

• Woonprogrammatie volgens de typering van de kern binnen de 
woonregio – gebiedsgerichte benadering

• Ruimtelijke doorvertaling van de opgave voor elke kern – visie op de 
contouren en invulling van de kern – gebiedsgerichte benadering



> Studie van de woonregio’s

> Verhuisbewegingen spelen zich bovenlokaal af

> Demografische evolutie  situeren binnen het kader van de woonregio’s 

> “Locatiebeleid” wonen in functie van kernversterking - mobiliteit

Alles op de juiste plek



Prognose 2035 =  65.000 bijkomende huishoudens

Woonclusters binnen woonregio Gent

Invloedssfeer stad Gent

Woonregio’s Oost-Vlaanderen



Opgave bijkomende 
wooneenheden 
geschat  op 8.117
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Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern Ruimtelijke 

doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve kernversterking



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern Ruimtelijke 

doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve kernversterking

op basis van 

• Potentiekaarten robuuste en 
veerkrachtige ruimte

• Kaart knoop- en 
voorzieningenwaarde

• Binnen het ruimtebeslag



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern

Knoop- en voorzieningenwaarde 
van het ruimtebeslag



Troeven

+ =



Troeven

+ =

Opgave voor de 
woonregio

Prognose per 
woonregio

Alles op de juiste 
plek in / rond kern

Ruimtelijke 
doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve 
kernversterking

Alles op de juiste plek binnen de 
woonregio’s

Woonprogrammatie 
en voorzieningen 
volgens typering 
binnen de 
woonregio’s

Op basis van de focus 
(typering en troeven) 
een rol voor elke 
respectievelijke kern 
in de woonregio

+



(Be)leefbare 
kernen
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Strategie & uitvoering
beleidskader 

“Solidaire (be)leefomgeving”



Ambities 2035 waar maken


