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Inleiding

Transitie naar een robuuste en  
veerkrachtige ruimte – beleidskader 2035
We werken aan een gezonde leefomgeving die klimaatschokken kan opvangen en 
ruimte biedt aan biodiversiteit en robuuste ecosystemen. Op die manier verzekeren 
we ons van ecosysteemdiensten zoals duurzame voedselproductie, hernieuwbare 
energie, een watersysteem in balans, gezonde lucht en ruimte voor ontspanning. 
We beschouwen het fysisch systeem dan ook als richtinggevend bij onze ruimtelijke 
keuzes. 

Tegen 2035 is de transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte ten volle 
ingezet en vrijwaren en ontwikkelen we open ruimte om onze strategische 
doelstellingen voor 2050 te kunnen realiseren. De strategische doelstellingen zijn:
- klimaatgezond zijn;
- een duurzame maatschappelijke groei realiseren; 
- circulair en geïntegreerd denken en handelen; 
- het fysisch-natuurlijk systeem, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

versterken.

Dit doen we door in te zetten op volgende doelstellingen voor de periode tot 2035
- robuuste open ruimtegehelen; 
- een sterk groenblauw netwerk, van robuuste verbinding tot fijnmazige 

dooradering;
- elke plek – hoe klein, versnipperd of verhard ook – toekomstbestendig inzetten 

om het ecosysteem en de ecosysteemdiensten te versterken.

Om het ecosysteem te behouden maar ook te versterken, voor onszelf en de 
generaties die na ons komen, kunnen we niet blijven doorgaan met het aansnijden 
van niet-bebouwde ruimte. In ons toekomstig ruimtegebruik zullen we anders 
moeten omgaan met het ecosysteem en de diensten die we eruit putten. We zetten 
in op het creëren van de nodige kwalitatieve ruimte voor ecosysteemdiensten om tot 
een robuuste en veerkrachtige omgeving te komen.

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte
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Leeswijzer

Situering binnen het volledige beleidsplan
Dit beleidskader maakt samen met de 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 een kwalitatieve ruimte creëren.

De keuzes in het ene beleidskader vloeien voort uit en/of ondersteunen ook 
de ambities van de andere beleidskaders. De beleidskaders vormen samen 
complementaire puzzelstukken in een transitieverhaal.

De beleidskeuzes voor de drie transversale transitiepaden die verband houden 
met deze transities zijn in 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  
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samenleving

Transitie naar  
een solidaire  
(be)leefomgeving
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Opbouw beleidskader
In dit beleidskader concretiseren we de keuzes waarmee we de transitie naar een 
robuuste en veerkrachtige ruimte 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 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 en de verwachtingen ten aanzien van de andere 
beleidsniveaus.

Bovenlokaal perspectief op drie schaalniveaus
Om de transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte 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 en 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



10 11Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte voorontwerp april 2022

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

beleidskader Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

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 robuuste openruimtegehelen 

6 sterk groenblauw netwerk

7 robuustheid en veerkracht 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 voorradig is. En zolang er genoeg water en open 
ruimte is, kan onze landbouw draaien, en kan er voedsel worden geproduceerd. 
In een natuurlijke omgeving vol leven en biodiversiteit staat alles met elkaar in 
verbinding. En die verbinding is waar het allemaal om draait.

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

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

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

Oost-Vlaanderen in 2050. Waar ruimte is voor water. Waar open ruimte en bebouwing 
in balans zijn, en verbondenheid centraal staat. En waar alles door duurzame 
energie blijft draaien.
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2 Transitiepad 2035
2.1 Tendensen, uitdagingen en kansen
Uitdagingen zoals versnippering van open ruimte en groen, verlies van biodiversiteit, 
toename van overstromingen, en klimaatverandering stellen ons voor belangrijke 
toekomstkeuzes. Hieronder omschrijven we ruimtelijke uitdagingen waar we 
met het beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’ een 
antwoord op bieden. Deze uitdagingen hebben impact op de ruimte en brengen de 
vooropgestelde waarden uit de Strategische Visie in het gedrang.

Maatschappelijk groei en verandering

Verlies van biodiversiteit, land- en tuinbouw en ecosystemen 
Versnippering van open ruimte

Klimaatverandering 
Hittestress, droogte, wateroverlast, erosie

Eindige grondstoffen, energie en ruimte 

2030

2019

20302019
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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 herstellen van het evenwicht tussen open en bebouwde 
ruimte door een slim en duurzaam ruimtegebruik. We kiezen ervoor om open ruimte 
niet 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 en 
ontwikkelen van open ruimte.

 Om dit te realiseren, organiseren we het ruimtegebruik volgens de meest 
strategische plekken. Dit vraagt een gebiedsgerichte transformatie of een 
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 robuuste en veerkrachtige ruimte
Tegen 2035 is de transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte volop ingezet 
en vrijwaren en ontwikkelen we de open ruimte maximaal. Enkel zo kunnen we tegen 
2050 onze vooropgestelde strategische doelstellingen realiseren. 

We werken aan een gezonde leefomgeving die voldoende ruimte biedt aan 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. We behouden en versterken aaneengesloten 
openruimtegebieden en bouwen verder aan groenblauwe netwerken die tot 
diep in de kernen doordringen. Ook in de kernen houden we rekening met 
ecosysteemdiensten omdat zij bijdragen aan leefbaarheid en het opvangen van 
klimaatschokken. 

Robuustheid en veerkracht
Robuustheid gaat over het vermogen van een systeem om externe schokken te 
kunnen weerstaan. De bal terugkaatsen zeg maar. Bijvoorbeeld: door het warmer 
wordende klimaat hebben beukenbossen het moeilijk aangezien zij niet zo 
hittebestendig zijn, maar als een bos een voldoende grote oppervlakte heeft, is het 
mogelijk om in de kern ervan een acceptabele temperatuur te behouden.

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor ecosystemen en ecosysteemdiensten/open ruimte
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Veerkracht gaat over het vermogen van het systeem om zich zodanig aan te 
passen aan externe schokken dat het functioneren niet geschaad wordt. Niet de 
bal terugkaatsen, maar eerder opvangen en doorrollen naar nieuw evenwicht. 
Bijvoorbeeld: beukenbossen omvormen naar andere bostypes die een gelijkaardige 
rol kunnen opnemen in het ecosysteem of een veerkrachtige bedrijfsvoering.

We werken aan een gezonde leefomgeving die voldoende ruimte biedt aan 
biodiversiteit en robuuste en veerkrachtige ecosystemen. Zo vrijwaren we de 
biodiversiteit én verzekeren we ons van ecosysteemdiensten zoals duurzame 
voedselproductie, hernieuwbare energie, een watersysteem in balans, gezonde lucht 
en ruimte voor ontspanning. Tegelijk staat deze robuuste en veerkrachtige ruimte in 
voor het opvangen van klimaatschokken.

Door ruimte te maken voor het ecosysteem en ecosysteemdiensten maken we onze 
omgeving robuust en veerkrachtig.

Ecosysteem en ecosysteemdiensten
Ecosysteemdiensten zijn vooral aanwezig in de open ruimte en komen voort uit het 
samenspel van de fysisch-natuurlijke structuur en de fauna en flora (biodiversiteit). 
Het zijn zichtbare en onzichtbare diensten die de natuurlijke omgeving levert 
aan onze maatschappij. Dit kan gaan over voedsel- en grondstoffenproductie, 
waterproductie, infiltratie en het beperken van het overstromingsrisico, verkoeling 
en zuivering van lucht en water. We staan niet altijd stil bij onze ruimte-inname en de 
impact ervan op ons, de kwaliteit van het ecosysteem en de biodiversiteit.

De natuurlijke omgeving heeft ruimte nodig om ecosysteemdiensten te leveren. 
We kiezen ervoor om dit systeem te behouden en waar mogelijk te versterken. 
We behouden en versterken aaneengesloten openruimtegebieden en bouwen 
verder aan groenblauwe netwerken die tot diep in de kernen doordringen. 
Ecosysteemdiensten zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid en het opvangen 
van klimaatschokken.

De menselijke laag
(constructies)

De natuurlijke 
bovenlaag

(vegetatie, landschap)

De natuurlijke  
onderlaag

(bodem, water, reliëf)

ecosysteem

ecosysteemdiensten
- producerende ESD (levensnoodzakelijk)
- regulerende ESD (levensbeschermend)
- culturele ESD (levensverbeterend)

natuur en biodiversiteit
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slim combineren

We willen op elke plek de ecosysteemdiensten versterken. Op die manier blijven 
deze diensten functioneren, ook voor de toekomstige generaties. Via een optimaal 
beheer, slimme koppelingen en multifunctioneel ruimtegebruik kunnen we de 
productie van ecosysteemdiensten bovendien versterken.  
Inzetten van landbouwgronden en natuurgebieden voor koolstofopslag, productie 
van grondstoffen uit landschapsbeheer en verhoging van natuurwaarden van 
waterbuffers zijn hier enkele voorbeelden van.

Sterk fysisch-natuurlijk systeem als leidraad
We beschouwen het fysisch-natuurlijk systeem als richtinggevend bij onze 
ruimtelijke keuzes. 

We willen onze activiteiten ruimtelijk inpassen. We doen dit met respect voor het 
fysisch-natuurlijk systeem en de levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten die het 
ons levert (zoals grondstoffen, water, voedsel, verbetering van de luchtkwaliteit, 
welzijn, gezondheid en recreatie). We laten het fysisch-natuurlijk systeem opnieuw 
een ruimtelijk structurerende rol spelen. Het vormt de basis om te bepalen waar we 
wonen, werken, recreëren en voedsel produceren. 

Het fysisch-natuurlijk systeem van onze planeet bepaalt 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 ervoor dat water op specifieke plaatsen 
ontspringt of kan infiltreren. We kunnen deels ingrijpen op het natuurlijk systeem 
(door bijvoorbeeld een dijk of een waterbuffer aan te leggen), maar daar gaan veelal 
hoge (maatschappelijke) kosten mee gepaard. 

Om een robuuste en veerkrachtige ruimte te creëren, houden we rekening met 
de grenzen van het fysisch-natuurlijk systeem. Dit vereist een ommezwaai van 
het beleid en betekent een breuk met de huidige tendens in ruimtegebruik. Het 
ecosysteem en de diensten die het ecosysteem levert, staan onder een steeds 
grotere druk door een inefficiënte, ruimte verslindende en versnipperende 
suburbanisatie. Dit terwijl de klimaatverandering de nood aan bepaalde 
ecosysteemdiensten (bv. infiltratie, voldoende groen voor verkoeling) net verhoogt. 

erosiebestrijding

bestuiving

zicht op groen wonen

Ruimte voor maatschappelijke activiteiten/bebouwde ruimte

Ruimte voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten/open ruimte

aanplanten kleine  
landschapselementen

ontharding in  
woongebied

verkoeling

vasthouden van water

waterbeschikbaarheidlandschappen voor 
ontspanning, sport,...
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Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
We bepalen in dit beleidskader de handvaten waarmee we open ruimte willen 
vrijwaren en versterken zodat we een robuuste en veerkrachtige ruimte garanderen. 

Met open ruimte bedoelen we alle onbebouwde en onverharde ruimte, op 
verschillende schaalniveaus:

van

- robuuste open ruimte: gevormd door aaneengesloten onbebouwde en 
onverharde gebieden beheerd door natuur, landbouw, water en zachte recreatie. 
Robuuste open ruimte omvat het samenhangend geheel van structuurbepalende 
rivier- en beeksystemen, landbouw-, natuur- en bosgebieden, gebieden gericht 
op voedselproductie of biodiversiteitsbehoud en de cruciale verbindingen 
hiertussen.

tot

- elk onverhard stukje grond in bebouwd gebied.

Met vrijwaren en ontwikkelen bedoelen we: 

 het waarborgen of garanderen van kwalitatieve open ruimte. Dit gaat over meer 
dan beschermen van wat vandaag open ruimte is. Dit gaat ook over:

- open ruimte robuuster maken: de waarde van het ecosysteem en/of van de 
geleverde ecosysteemdiensten van die plek verhogen;

- waar nodig open ruimte en het fysisch-natuurlijk systeem herstellen door 
bebouwing, verharding of versnipperd ruimtegebruik weg te werken. Dit vraagt 
om gebiedsgerichte transformaties.
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3 Doelstellingen op drie schaalniveaus

Concreet voor dit beleidskader
Om de transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte door te voeren, zetten we 
de ruimte slim in. Daarbij hanteren we de ruimtelijke principes uit de Strategische 
Visie. Concreet focussen we binnen dit beleidskader op volgende doelstellingen op 
de verschillende schaalniveaus:

robuuste openruimtegehelenbovenlokale samenhang

sterk groenblauw netwerkgebiedsgericht benaderen,
plaatsafhankelijk

robuustheid en veerkracht is overalkwalitatieve benadering van elke plek

Robuuste openruimtegehelen

We behouden en versterken aaneengesloten openruimtegebieden.

Robuuste open ruimte wordt gevormd door aaneengesloten onbebouwde en 
onverharde gebieden beheerd door natuur, landbouw, water en zachte recreatie.  
Het omvat het samenhangend geheel van structuurbepalende rivier- en 
beeksystemen, landbouw-, natuur- en bosgebieden, gebieden gericht op 
voedselproductie of biodiversiteitsbehoud en de cruciale verbindingen hiertussen.

We duiden de bovenlokale essentiële openruimtegehelen om te vrijwaren en te 
ontwikkelen. De verschillende openruimtefuncties hebben hierin hun plek en zijn 
tegelijk sterk met elkaar en met het fysisch systeem verbonden.

Sterk groenblauw netwerk

Op het tweede schaalniveau bouwen we gebiedsgericht verder aan een sterk 
groenblauw netwerk.

Een fijnmazig netwerk van landschapselementen dooradert de hele provincie in de 
vorm van parken, laanbomen, groendaken, waterlopen, knotbomenrijen, hagen, 
bosjes,… Zo zijn natuurgebieden met elkaar verbonden en zijn we verbonden met de 
natuur. Ditzelfde fijnmazige netwerk biedt tegelijk verkoeling in steden of vertraagt 
afstromend regenwater in hellende landschappen. 

We laten het landschap tot diep in de bebouwde kernen doordringen en streven naar 
kwalitatieve verbinding en uitwisseling tussen de kern en het omgevende landschap. 
Ook voedsellandschappen en stadsrandbossen zijn een schakel in dit netwerk.

Robuustheid en veerkracht is overal

We willen elke plek – hoe klein, versnipperd of verhard ook - toekomstbestendig 
inzetten om het ecosysteem en de ecosysteemdiensten te versterken. Zo werken we 
aan de kwaliteit van elke plek, maar tegelijk aan het groter geheel van onze robuuste 
en veerkrachtige ruimte.
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- Uitgangspunten
- Beleidscontext
- Relatie met de andere beleidsniveaus

robuuste openruimtegehelen

robuustheid en veerkracht is overal

sterk groenblauw netwerk

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

robuuste gehelen natuur
robuuste valleigebieden

robuuste natuurverbindingen
robuuste ruimte voor land- en tuinbouw

robuuste ruimte voor windenergie

= uitvoerende rollen= visie

open ruimte rand
groenblauwe verbindingen

fijnmazige groenblauwe dooradering

verruwing van het landschap
ontharding

ecosysteemdiensten versterken
…

Hoe de doelstellingen bijdragen aan grote uitdagingen  
volgens de ruimtelijke principes
De ruimtelijke principes uit de Strategische Visie vormen onze leidraad voor slim 
ruimtegebruik en vormen de toetssteen waaraan het ruimtelijk beleid en projecten 
zullen worden onderworpen om de kernwaarden te kunnen realiseren. 

De doelstellingen van het beleidskader robuuste en veerkrachtige ruimte 
zijn erop gericht om op drie schaalniveaus naar een gezond ecosysteem en 
ecosysteemdiensten te streven. 

Met een meervoudig en intensief ruimtegebruik verweven we openruimtefuncties 
met elkaar in de robuuste gehelen, bv. knotboomrijen langs landbouwpercelen. 
In de bebouwde kernen biedt het groen-blauw netwerk ook ruimte voor recreatie, 
verkoeling,... 

Wat betreft klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid vangt de open ruimte in 
belangrijke mate klimaatschokken op, bv. Door middel van overstromingsgebieden, 
verkoelende bossen,... Bossen, graslanden en natuurgebieden leggen bovendien 
ook CO2 vast in de bodem en de vegetatie. 

We organiseren onze maatschappelijke activiteiten met aandacht voor nabijheid 
en bereikbaarheid. Op die manier houden we het ruimtebeslag compact en we de 
impact van (gemotoriseerd) verkeer en infrastructuur op onze ecosystemen tot het 
minimum. 

Dit resulteert samen in de maatschappelijke betaalbaarheid van het ruimtelijke 
beleid. Door te investeren in ecosysteemdiensten beperken we de kosten van de 
klimaatverandering, infrastructuur,...

De ruimtelijke principes zijn samen met de strategische doelstellingen de leidraad 
voor de operationele doelstellingen. 

Deze doelstellingen, binnen het beleidskader transitie naar een robuuste en 
veerkrachtige ruimte, spelen enerzijds in op de grote uitdagingen waarmee we 
nu geconfronteerd worden en dragen anderzijds bij 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 het uitwerken van de doelstellingen vormen de ruimtelijke principes de leidraad. 
Daarbij zijn alle principes even belangrijk hoewel dit door de aard van het thema 
binnen dit beleidskader anders zou kunnen lijken. 
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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

robuuste 
openruimtegehelen

doelstellingen 2035

sterk groenblauw 
netwerk

robuustheid 
en veerkracht 
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. De grote 
uitdagingen worden ontrafeld 
in concretere uitdagingen.

uitdagingen 
2050

strategische 
doelstellingen

2050
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3.1 Doelstelling 1: Robuuste openruimtegehelen 
Het doel is dat we ruimte maken voor genoeg, voldoende grote en voldoende 
kwalitatieve openruimtegehelen. Op die manier vrijwaren en versterken we de 
biodiversiteit én verzekeren we ons van ecosysteemdiensten zoals duurzame 
voedselproductie, hernieuwbare energie, een watersysteem in balans, gezonde lucht 
en ruimte voor ontspanning.

Robuuste openruimtegehelen vormen zich door aaneengesloten en in grote 
mate onbebouwde en onverharde gebieden. Deze zijn beheerd door natuur, 
landbouw, water en zachte recreatie. Het omvat het samenhangend geheel van 
structuurbepalende rivier- en beeksystemen, landbouw-, natuur- en bosgebieden, 
gebieden gericht op voedselproductie of biodiversiteitsbehoud en de cruciale 
verbindingen hiertussen.

Deze gehelen vervullen meerdere functies: klimaatschokken opvangen, ruimte voor 
biodiversiteit, water, voedselproductie, hernieuwbare energieproductie, zachte 
recreatie,… Ze kunnen op veel manieren hand in hand gaan en zijn verweven waar 
het kan. Waar nodig leggen we binnen de robuuste openruimtegehelen een focus, 
zodat er ruimte voor zowel natuur, water, land- en tuinbouw als windenergie kan zijn. 

Robuustheid gaat over het vermogen van een systeem om externe schokken te 
kunnen weerstaan. Veerkracht gaat over het vermogen van het systeem om zich aan 
te passen aan en te herstellen na externe schokken op een zodanige manier dat haar 
functioneren niet geschaad wordt. Met het streven naar robuuste openruimtegehelen 
zetten we ruimtelijk in op robuustheid, met name grote openruimtegebieden in 
aansluiting met het fysisch-natuurlijk systeem. In de verfijning van deze doelstelling 
zit indirect ook het aspect veerkracht vervat.

We duiden de bovenlokale essentiële openruimtegehelen aan om ze te vrijwaren en 
te ontwikkelen. De verschillende openruimtefuncties hebben hierin hun plek en zijn 
tegelijk sterk met elkaar en met het fysisch systeem verbonden. 

In de ruimtelijke vertaling van deze doelstellingen (deel 3 van dit beleidskader) 
zullen we de kansrijke plekken voor de robuuste openruimtegehelen in kaart 
brengen vanuit aparte invalshoeken die samen deel uitmaken van en hefbomen zijn 
voor de robuuste openruimtegehelen:
 

robuuste openruimtegehelen

bovenlokale 
samenhang

bovenlokale
opgave

robuuste gehelen natuur
robuuste valleigebieden

robuuste natuurverbindingen
robuuste ruimte voor land- en tuinbouw

robuuste ruimte voor windenergie
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In de ambitiekaart voor de robuuste openruimtegehelen brengen we die 
verschillende invalshoeken vervolgens samen. 

Deze onderdelen haken op elkaar in en bouwen op elkaar voort met het fysisch-
natuurlijk systeem als leidraad. Zo zijn de robuuste natuurverbindingen geënt op de 
robuuste gehelen natuur om leefgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. 
Robuuste land- en tuinbouw houdt zo rekening met het fysisch-natuurlijk systeem 
en de robuuste valleigebieden. Windenergie is een ecosysteemdienst waarvoor 
voldoende aaneengesloten open ruimte nodig is en maakt gebruik van de mogelijke 
koppelkansen met de andere openruimtefuncties. 

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?

We willen dat in 2035 grote samenhangende en kwalitatieve openruimtegehelen 
gevrijwaard en ontwikkeld zijn zodat biodiversiteit én ecosysteemdiensten zoals 
duurzame voedselproductie, hernieuwbare energie, een watersysteem in balans, 
gezonde lucht en ruimte voor ontspanning verzekerd zijn.

Robuuste openruimtegehelen vrijwaren en ontwikkelen, betekent:
- beschermen en optimaliseren wat vandaag al robuuste ruimte is voor essentiële 

openruimtefuncties;
- ruimte robuuster maken door:

- de kwaliteit van het ecosysteem en/of van de geleverde ecosysteemdiensten 
te verhogen,

- de ruimte voor dit ecosysteem of de geleverde ecosysteemdiensten te 
optimaliseren door barrières als verharding of versnipperd ruimtegebruik weg 
te werken binnen het gebied,

- uit te breiden, zodat er meer, grotere en met elkaar samenhangende gehelen 
ontstaan.

In de ruimtelijke vertaling van deze doelstelling brengen we vanuit bovenlokaal 
perspectief in kaart wat de mogelijkheden en de openruimtegehelen zijn die we 
moeten beschermen en robuuster maken. 

Op deze plekken houden we de open ruimte vrij van bijkomend ruimtebeslag dat 
afbreuk doet aan een robuuste en veerkrachtige ruimte en haar open ruimtefuncties. 

Om de gehelen robuuster te maken, zal het ook nodig zijn om op de essentiële 
plaatsen voor natuur, water of land- en tuinbouw of andere ecosysteemdiensten 
open ruimte te herstellen. Dit vraagt om gebiedsgerichte transformaties en 
maatwerk. 
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3.2 Doelstelling 2: Sterk groenblauw netwerk
We willen voldoende aandacht schenken aan het groenblauw netwerk dat zich op 
de onderliggende schaalniveaus vertakt en dat zowel productielandschappen als 
steden en kernen dooradert. Onder meer de waterlopen en het netwerk van kleine 
landschapselementen vormen hiervoor de dragers. 

Deze openruimtestructuren functioneren op een kleinere schaal dan de robuuste 
openruimtegehelen. Ze zijn wel even belangrijk voor het garanderen van ruimte voor 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten en zijn heel multifunctioneel. 

Een sterk groenblauw netwerk maakt de omgeving robuuster voor de gevolgen van 
hitte, droogte en wateroverlast. In de bebouwde omgeving zijn ze effectief voor 
bestrijding van hitte. Toegankelijkheid van deze groenblauwe netwerken vanuit de 
bebouwde gebieden (nabijheid en bereikbaarheid) is daarbij belangrijk.

We onderscheiden in deze doelstelling drie onderdelen die we nastreven:

sterk groenblauw netwerk

gebiedsgericht benaderen, 
plaatsafhankelijk

gebiedsgericht
maatwerk

open ruimte rand

groenblauwe verbindingen

fijnmazige groenblauwe dooradering

Open ruimte randen

We belichten de open ruimte in de randzone rondom bebouwde woonkernen 
of andere knopen van maatschappelijke activiteit. Het doel is het vrijwaren en 
ontwikkelen van de omliggende ruimte rond een kern of knoop, maar ook tussen 
kernen onderling om verlinting en versnippering tegen te gaan.

We zetten in op een sterke en kwalitatieve relatie tussen de bebouwde kern 
met de omgevende open ruimte. Denk maar aan groenpolen, stadsrandbossen 
of voedsellandschappen. De ecosysteemdiensten verkoeling, recreatie en 
voedselproductie dichtbij.

Groenblauwe verbindingen 

Tussen de robuuste gehelen natuur willen we op specifieke plekken brede, 
robuuste verbindingen uitbouwen, waarlangs fauna en flora vlot kan migreren 
van het ene naar het andere geheel(vergelijkbaar met snelwegen tussen steden). 
Deze verbindingen worden gevormd door een aaneenschakeling van kleinere 
natuurgebieden. (doelstelling 1 – robuuste natuurverbindingen – bovenlokale 
opgave)

Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden fijnmazigere verbindingen uitgewerkt. 
Deze verbindingen steunen op een ecologisch lijnelement zoals een waterloop 
of een dijk en omvatten een aaneenschakeling van kleine landschapselementen 
(hagen, knotbomen,…) en stapstenen (kleine bosjes en natuurgebiedjes). (hier in 
doelstelling 2 – gebiedsgerichte benadering)

Deze verbinding in het ecologisch netwerk heeft tegelijk een grote 
multifunctionaliteit aan ecosysteemdiensten > aanvullen met voorbeelden 
ecosysteemdiensten voor kernen, voor land- en tuinbouw,… Open ruimte dringt 
zo ook door tot diep in de bebouwingsconcentraties en binnen deze open ruimte 
ontstaat er een verweving van verschillende openruimtefuncties.

In de ruimtelijke vertaling maken we een potentiekaart met de structurerende 
elementen die de ruggengraat van de groenblauwe verbindingen kunnen zijn en die 
we via maatwerk gebiedsgericht moeten vrijwaren en versterken.



46 47Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte voorontwerp april 2022

Fijnmazige groenblauwe dooradering

Op het laagste schaalniveau vertakt het groenblauw netwerk zich in een fijnmazig 
groenblauwe dooradering. Een fijnmazig netwerk van landschapselementen 
dooradert de hele provincie in de vorm van parken, laanbomen, groendaken, 
waterlopen, knotbomenrijen, hagen, bosjes, poelen, wadi’s, graslanden,… Ditzelfde 
fijnmazige netwerk biedt tegelijk verkoeling in steden of vertraagt afstromend 
regenwater in hellende landschappen.

Voor dit netwerk maken we geen kaarten op met dragende ruimtelijke structuren. 
We werken met landschapsbeelden die passen bij elke kenmerkende streek aan 
de hand van de traditionele landschappen. Deze beeldende landschapstypering 
illustreert de mogelijkheden en het fijnmazige netwerk en landschapsbeeld 
waarnaar we streven.

Wat willen we veranderd zien tegen 2035?
- Openruimteranden rond steden, kernen en bedrijventerreinen zorgen voor een 

gezonde leefomgeving en stoppen de verdere versnippering van de ruimte.
- Er is een sterk netwerk van groenblauwe verbindingen dat leefgebieden voor 

fauna en flora met elkaar verbindt en tegelijk bijdraagt aan een klimaatbestendig 
stads- of landbouwlandschap en een gezonde en aangename leefomgeving. 

- Een fijnmazige groenblauwe dooradering van typische landschapselementen 
kenmerkt de eigenheid van elke regio en haar fysisch systeem en brengt leven en 
ecosysteemdiensten dichtbij voor iedereen.
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3.3 Doelstelling 3: Robuustheid en veerkracht is overal

robuustheid en veerkracht is overal

kwalitatieve benadering  
van elke plek

generieke benadering,
lokale doorwerking

verruwing van het landschap
ontharding

ecosysteemdiensten versterken
…

Elke plek – hoe klein, versnipperd of verhard ook – willen we toekomstbestendig 
inzetten om het ecosysteem en de ecosysteemdiensten te versterken en de 
robuustheid en veerkracht van onze ruimte te verhogen. Zo werken we aan de 
kwaliteit van elke plek, maar tegelijk aan het groter geheel van onze robuuste en 
veerkrachtige ruimte.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de (versnipperde) open ruimte als 
multifunctionele zone. Hiermee maken we onze ruimte meer robuust en veerkrachtig 
(bv ifv hittestress). 

We zetten ook in op verruwing van het landschap in functie van vertraagde afstroom 
en/of infiltratie. Dit betreft ook potenties op vlak van ontharding en het versterken 
van typische (erfgoed)landschappen. 

Doelstellingen en afwegingen voor elke plek steeds in overweging te nemen: 
- Kansen om het landschap te verruwen en zo droogte, wateroverlast of erosie 

tegen te gaan
- Landschapsbeeld om na te streven voor deze plek (biodiversiteit, landbouw en 

landschap)
- kansen om te ontharden https://omgeving.vlaanderen.be/onthardingswinst-

afwegingskader-en-kansenkaart
- ecosysteemdiensten die deze plek levert of zou kunnen/zou moeten leveren

Schaal: Het effect van sommige elementen op de verschillende uitdagingen is op kleine schaal vaak 
beperkt terwijl ze op grotere schaal wel degelijk belangrijk kunnen zijn. Het effect van een individueel 
groendak is bijvoorbeeld beperkt, maar gegroepeerd in een zone kunnen ze een belangrijke rol hebben 
voor de mitigatie van hitte-eilanden. (Bron: Gobelin, iov Dep. Omgeving)

https://omgeving.vlaanderen.be/onthardingswinst-afwegingskader-en-kansenkaart
https://omgeving.vlaanderen.be/onthardingswinst-afwegingskader-en-kansenkaart
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3.4 Transversale transities binnen de doelstellingen
De transversale transitiepaden doorheen de drie beleidskaders. In onderstaand 
schema tonen we hoe we dit toepassen in het beleidskader robuuste en 
veerkrachtige ruimte.

De transitie naar 
een duurzaam 

energiesysteem

De transitie naar een 
robuust en veerkrachtig 

watersysteem

De transitie naar een 
slimme en duurzame 

mobiliteit

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

robuuste 
openruimtegehelen

sterk groenblauw 
netwerk

robuustheid en 
veerkracht is overal

robuuste windenergie

Energielandschappen

De transitie naar 
een duurzaam 

energiesysteem

robuuste 
openruimtegehelen

robuuste valleigebieden
robuuste land- en tuinbouw

groenblauwe verbindingen 
en fijnmazige dooradering

verruwing van het landschap 
ontharding

waterbehoevende teelten

kringloop van het water: 
bescherming tegen 

overstromingen en droogte

ecologische structuurkwaliteit 
waterlopen

wateraanbod

waterberging

erosie

De transitie naar een 
robuust en veerkrachtig 

watersysteem

sterk groenblauw 
netwerk

robuustheid en 
veerkracht is overal

robuuste 
openruimtegehelen

sterk groenblauw 
netwerk

robuustheid en 
veerkracht is overal

ontsnipperen van robuuste 
gehelen, barrières wegwerken

luwe mazen in  
het mobiliteitsnetwerk  

(relatie tot wegcategorisering 
en vrachtroutes)

De transitie naar een 
slimme en duurzame 

mobiliteit

relatie fietsassen  
en trage wegennetwetwerk

ontharding

energieproductie wind, zon
energiegewassen

biomassaHUBs
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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 maken we gebruik van 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 kunnen bijdragen aan de doelstellingen. We gaan in de ruimtelijke 
vertaling op zoek naar plekken die voldoende ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten 
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, koppelen we beleidslijnen aan de 
ambitiekaart met de essentiële 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 de potentiekaarten en de evoluties 
evalueren. Op die manier houden we onze doelstellingen en hun relatie met de 
ruimte scherp. Op basis van een update van de set (meetbare) criteria kunnen we 
de potentiekaarten ook actualiseren. Aangezien de potentiekaarten illustratief 
zijn, blijft het beleidskader ongewijzigd bij een actualisering van de kaarten en 
kan dit zonder een herziening van het plan. Indien uit een periodieke monitoring 
en evaluatie zou blijken dat er een wijziging op vlak van de ambitiekaart en/of de 
beleidskeuzes noodzakelijk is, dan is een herziening van het beleidskader nodig.
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robuuste openruimtegehelen

robuustheid en veerkracht is overal

sterk groenblauw netwerk

robuuste gehelen natuur

WAT?
Zo zetten we de ruimte slim  

in om de vooropgestelde  
waarden veilig te stellen

WAAR?
Welke plekken 

hebben een hogere/
lagere potentie?

ESSENTIËLE PLEKKEN
Welke plekken  
geven we de  

hoogste prioriteit?

RUIMTELIJKE 
BELEIDSVISIE

Wat willen we op deze 
plekken veranderen?

INDICATOREN
Wanneer is de 

doelstelling 
behaald?

robuuste valleigebieden

robuuste natuurverbindingen

robuuste ruimte voor land- en tuinbouw

robuuste ruimte voor windenergie

groenblauwe verbindingen

open ruimte rand

fijnmazige groenblauwe dooradering

verruwing van het landschap

ontharding

ecosysteemdiensten versterken

…

%

%

%

%

%

%

doelstellingen 
2035

beleids- 
lijnen

ambitie 
2035

ambitie- 
kaarten

potentie-
kaarten
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5 Organiseren van ruimtegebruik  
op strategisch gelegen plekken

We brengen kansrijke plekken voor de robuuste openruimtegehelen eerst 
in kaart, vanuit aparte openruimtefuncties die samen deel uitmaken van de 
robuuste openruimtegehelen (potenties). In de ambitiekaart voor de robuuste 
openruimtegehelen brengen we ze vervolgens samen. 

We brengen voor elk onderdeel kansrijke plekken of potenties in kaart om te komen 
tot robuuste openruimtegehelen. Deze plekken worden ingedeeld naar 
- te beschermen en optimaliseren wat vandaag al waardevolle open ruimte is 
- robuuster te maken (versterken) wat hoge potentie heeft 

- dit kan door de kwaliteit van het ecosysteem en/of van de geleverde 
ecosysteemdiensten te verhogen

- en ook door de ruimte voor dit ecosysteem of de geleverde 
ecosysteemdiensten te optimaliseren door barrières als verharding of 
versnipperd ruimtegebruik weg te werken binnen het gebied.  
Het herstellen van open ruimte vraagt om gebiedsgerichte transformaties en 
maatwerk. 

- uit te breiden door bijkomend kansrijk gebied aan te duiden, zodat er meer, 
grotere en met elkaar samenhangende gehelen kunnen ontstaan.

In de ambitiekaart voor de robuuste openruimtegehelen komen de 
openruimtefuncties samen. We duiden vanuit hun bovenlokale samenhang 
de essentiële plekken aan om te vrijwaren en ontwikkelen als gemengde 
openruimtegehelen.

De robuuste en veerkrachtige ruimte wordt is niet beperkt tot deze grote gehelen. 
De openruimtefuncties spelen verder een belangrijke rol op het gebiedsgerichte 
schaalniveau (hoofdstuk 6 – sterk groenblauw netwerk) en op het kleinste 
schaalniveau (hoofdstuk 7 – robuustheid en veerkracht is overal). 

robuuste openruimtegehelen

bovenlokale 
samenhang

bovenlokale
opgave

robuuste gehelen natuur
robuuste valleigebieden

robuuste natuurverbindingen
robuuste ruimte voor land- en tuinbouw

robuuste ruimte voor windenergie

Deze onderdelen haken op elkaar in en bouwen op elkaar voort met het fysisch-
natuurlijk systeem als leidraad. Zo zijn de robuuste natuurverbindingen geënt 
op de robuuste gehelen natuur om leefgebieden te vergroten en met elkaar te 
verbinden. Robuuste land- en tuinbouw houdt rekening met het fysisch systeem 
en de robuuste valleigebieden. Windenergie is een ecosysteemdienst waarvoor 
voldoende aaneengesloten open ruimte nodig is en maakt gebruik van de mogelijke 
koppelkansen met de andere openruimtefuncties. 
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5.1 Robuuste gehelen natuur
Tegen 2035 willen we komen tot robuuste gehelen natuur.  
Voor natuur spreken we van robuuste gehelen als ze
- voldoende groot zijn > gehelen groter dan 10ha
- kwalitatief zijn > hier gaat het om de biodiversiteit en/of de geleverde 

ecosysteemdiensten eigen aan natuurgebieden.

Potenties – kansrijke plekken voor robuuste gehelen natuur

De potentiekaart toont waar we tot deze grote gehelen kunnen komen.  
Enerzijds willen we grote gehelen natuur beschermen, anderzijds willen we deze 
ook versterken en uitbreiden. De kansrijke plekken of potenties delen we in in 3 
categorieën: 
- bestaande robuuste gehelen natuur – te beschermen 
- bestaande gehelen natuur – robuuster te maken 
- potentie tot uitbreiden

Bestaande robuuste gehelen natuur – te beschermen 

We duiden grote gebieden aan die essentieel zijn voor de biodiversiteit én grote 
gebieden essentieel voor de bijhorende ecosysteemdiensten. Deze robuuste 
gehelen willen we beschermen.

Grote gebieden natuur met hoge biodiversiteit

- We starten van de kaartlagen van beschermde natuur, aangevuld met de typische 
Oost-Vlaamse biotopen en historisch permanente graslanden. 

- Daarvan beschouwen we als robuuste gehelen natuur: alle plekken met een 
biologische waardering ‘waardevol tot zeer waardevol’ of ‘zeer waardevol’ en die 
een geheel vormen groter dan 10ha en breder dan 40m. 

In deze gebieden staat het beschermen en optimaliseren van de biodiversiteit 
voorop.

Grote gebieden met ecosysteemdiensten gerelateerd aan hoge biodiversiteit

Ook buiten de beschermde natuurgebieden, zijn er plekken die in hoge mate 
gelijkaardige ecosysteemdiensten leveren, eigen aan robuuste gehelen natuur. 
Dan hebben we het over gebieden met een belangrijke bijdrage aan natuurlijke 
luchtzuivering, hernieuwbare grondstoffen (zoals hout), klimaatbeheersing 
(koolstofopslag in hout en bodem), bestuiving, als landschap voor ontspanning, 
bescherming tegen overstromingen, natuurlijke waterzuivering en erosiebestrijding.
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Clusters van ecosysteemdiensten werden voor Oost-Vlaanderen in detail in kaart 
gebracht. Om grote gebieden met ecosysteemdiensten gerelateerd aan hoge 
biodiversiteit in kaart te brengen
- starten we van de clusters die in de grote gebieden met hoge biodiversiteit het 

sterkst vertegenwoordigd zijn.
- Daarvan beschouwen we alle plekken die een geheelvormen groter dan 10ha ook 

als te beschermen robuuste gehelen natuur.

In deze gebieden staat het beschermen en optimaliseren van de 
ecosysteemdiensten voorop.

Bestaande gehelen natuur – robuuster te maken 

Dit zijn de grote gehelen natuur (>10 ha) die niet aangeduid werden als biologisch 
‘waardevol tot zeer waardevol’ of ‘zeer waardevol’. Hier is een verhoging van de 
natuurwaarde haalbaar en wenselijk.

Potentie tot uitbreiden van robuuste gehelen natuur

Door uit te breiden met een buffer rondom grote gehelen natuur met hoge 
biodiversiteit, dragen we bij aan het beschermen en robuuster maken.  
Nog kansrijker is het om uit te breiden op plaatsen waar je tegelijk gebieden met 
elkaar verbindt en zo de samenhang van de leefgebieden nog veel sterker maakt. 

We duiden gebieden aan waar rondom of tussen de grote gehelen open ruimte 
aanwezig is. De potentie als uitbreiding schalen we hoger in naargelang er (veel) 
grotere of bijkomende robuuste gehelen natuur kunnen ontstaan.

- Er is een zeer hoge potentie tot uitbreiden: 
waar twee of meerdere grote gebieden natuur met hoge biodiversiteit één geheel 
kunnen vormen. Dit is het geval wanneer ze met een afstand van maximum 200m 
over gronden zonder ruimtebeslag aan elkaar raken.

- Er is een hoge potentie tot uitbreiden: 
- waar kleinere gebieden natuur (<10ha) met een hoge biologische waardering 

(‘waardevol tot zeer waardevol’ of ‘zeer waardevol’) een groot gebied natuur 
met hoge biodiversiteit kunnen vergroten. Dit is het geval wanneer ze met een 
afstand van maximum 200m over gronden zonder ruimtebeslag aan elkaar 
raken.

- waar graslanden raken aan een groot gebied natuur met hoge biodiversiteit 
en gelegen zijn nabij Natura 2000-gebieden, VEN-gebieden en bosreservaten

- waar kleinere gebieden natuur met een hoge biologische waardering samen 
één groot geheel kunnen vormen dat groter is dan 10ha. Dit is het geval 
wanneer ze met een afstand van maximum 200m over gronden zonder 
ruimtebeslag aan elkaar raken. 

- Er is een matige potentie tot uitbreiden
voor gronden zonder ruimtebeslag gelegen binnen een buffer van 200m grote 
gebieden natuur met hoge biodiversiteit, zonder hoge of zeer hoge potentie tot 
uitbreiden

Elementen voor de ambitiekaart
Gezien de grote uitdaging om biodiversiteit en ecosysteemdiensten te versterken, 
nemen we alle aangeduide potenties voor de Robuuste gehelen natuur op in de 
gecombineerde ambitiekaart voor de Robuuste openruimtegehelen (5.6).

Volgende aangeduide potenties beschouwen we als essentiële plekken voor 
robuuste natuur in de transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte:
- bestaande robuuste gehelen natuur – te beschermen 
- bestaande gehelen natuur – robuuster te maken 
- potentie tot uitbreiden

- zeer hoge potentie
- hoge potentie

De gebieden met een matige potentie tot uitbreiden zullen we in de ambitiekaart 
verder afwegen of verweven met andere openruimtefuncties waarvoor we ook de 
potenties en ambities voor robuuste gehelen in beeld brengen. 
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5.2 Robuuste valleigebieden
Rivieren, beken, regenwater en grondwater zijn schakels in een complex 
watersysteem. Dit systeem staat vandaag onder druk. De klimaatverandering en het 
bijkomend verharden van ruimte hebben een niet te onderschatten impact op het 
watersysteem.

Richting 2050 wordt meer wateroverlast voorspeld wat zowel in stedelijke als in meer 
landelijke gebieden ernstige schade kan veroorzaken. Omdat het aandeel verharding 
nog elke dag stijgt kan er minder water infiltreren en nemen de piekafvoeren toe. 

Om de impact op het watersysteem zo laag mogelijk te houden, vermijden we 
bijkomende verharding en zetten we ook in op ontharden. Indien dat niet kan, 
neutraliseren wij de impact van verharding door water op te houden aan de bron, 
door infiltratie (waar mogelijk) of door vertraagd afvoeren. We vrijwaren de ruimte 
die het watersysteem nodig heeft om natuurlijk te kunnen functioneren. We zorgen 
eveneens voor bijkomende ruimte op strategische locaties. Werken aan een robuuste 
en veerkrachtige ruimte kan enkel indien het watersysteem onze keuzes voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten stuurt.

Tegen 2035 vrijwaren we ruimte voor water in robuuste valleigebieden. We erkennen 
en versterken de essentiële rol van valleigebieden als ruimte om het watersysteem 
natuurlijk te laten functioneren en kritieke overstromingen te verminderen.

Potenties – kansrijke plekken voor robuuste valleigebieden

Met robuuste valleigebieden bedoelen we de laaggelegen gebieden rond waterlopen 
die vandaag en in de toekomst ruimte geven aan overstromingen. Ze zijn nodig om 
grote watervolumes tijdelijk op te vangen.
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De potentiekaart toont welke robuuste valleigebieden we willen beschermen en 
versterken: 
- De aangeduide valleigebieden zijn gebaseerd op de pluviale en fluviale 

overstromingskaarten in het hoogklimaatscenario 2050 
- Hiervan beschouwen we de zones met een betekenisvolle oppervlakte die in 

relatie staan tot de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen 
als potentiële robuuste valleigebieden op bovenlokaal schaalniveau.

Beschermen 

De robuuste valleigebieden vervullen een belangrijke rol en zijn te vrijwaren 
als ruimte voor water. Om het volume en de oppervlakte van deze ruimte voor 
water minstens te behouden, vrijwaren we ze van ophogingen. Individuele 
beschermingsmaatregelen rond bestaande vergunde infrastructuur blijven wel nog 
mogelijk.

Robuuster maken 

Tegelijk ligt de uitdaging in het optimaliseren van ruimte voor water. Dit kan door 
het herstellen van de natuurlijke vallei of door het aanpassen van bebouwing in 
de robuuste valleigebieden. In beide gevallen gaat het over het wegnemen van 
ophogingen en van hun impact op het beschikbare waterbergingsvolume. Het 
herstellen van open ruimte vraagt om gebiedsgerichte transformaties en maatwerk 
passend binnen deze langetermijnvisie. 

Koppelkansen

Ecosysteemdiensten: CO2-captatie in natte landschappen, kansen voor biodiversiteit 
bij herstel valleigebied en natuurlijke loop, landbouwgebruik.

Elementen voor de ambitiekaart
Gezien de grote uitdaging om klimaatgezond te zijn en bestand tegen meer hevige 
neerslag, nemen we alle aangeduide potenties voor de Robuuste valleigebieden op 
in de gecombineerde ambitiekaart voor de Robuuste openruimtegehelen (5.6).

De aangeduide gebieden beschouwen we als essentiële plekken om te vrijwaren 
en te ontwikkelen tot robuuste valleigebieden in de transitie naar een robuuste en 
veerkrachtige ruimte. 

5.3 Robuuste natuurverbindingen
Tegen 2035 willen we komen tot robuuste natuurverbindingen. We spreken van 
robuuste natuurverbindingen als het gaat om een verbinding tussen robuuste 
gehelen natuur die robuust is zodat leefgebieden voor de voorkomende soorten 
effectief met elkaar worden verbonden. Met robuust bedoelen we dan: 
- verbindingen met ruimte voor natuur: het gaat om een brede verbinding, waar 

stapsteengebieden en ecologische lijnelementen in het landschap niet volstaan 
als natuurverbinding. Er is een omvorming nodig van het ruimtegebruik om de 
verbinding te realiseren.

- een kwalitatieve verbinding waarbinnen naar een hoge biodiversiteit wordt 
gestreefd en waarvan het type aansluit bij de te verbinden robuuste gehelen 
natuur.

Bosgebieden kunnen we kwalitatief met elkaar verbinden via een bosrijke zone 
of een dichte verwevenheid van bosjes en houtige landschapselementen. Andere 
natuurgebieden kunnen we met elkaar verbinden via valleigebieden met natte 
graslanden en/of bosjes en kleine landschapselementen, naargelang het natuurtype 
van de robuuste gehelen die met elkaar worden verbonden. 

Robuuste natuurverbindingen bestaan 
niet louter uit aaneenschakelingen van 
natuurgebieden, het kan ook gaan om 
landbouwgebieden, die een rol opnemen 
als natuurverbinding of over een fijnmaziger 
netwerk van landschapselementen binnen de 
bebouwde ruimte.

Robuuste natuurverbindingen zijn een 
belangrijke schakel in het groenblauwe 
netwerk tussen het schaalniveau van de 
robuuste gehelen enerzijds en dat van de 
groenblauwe verbindingen en fijnmazige 
groenblauwe dooradering anderzijds. Robuuste 
natuurverbindingen bouwen dan ook voor 
een belangrijk deel voort op de potentiekaart 
‘uitbreiden’ van de robuuste gehelen natuur.

Corridor-stapsteen versus robuuste 
verbinding met of zonder lijnelement 
(bv. waterloop) als ruggegraat.
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Potenties – kansrijke plekken voor robuuste natuurverbindingen

De potentiekaart toont waar we tot deze robuuste natuurverbindingen willen komen. 
We maken een onderscheid tussen 
- het verbinden van bosgebieden, voornamelijk op de historische heuvelruggen in 

de Vlaamse Ardennen en de dekzandruggen in het noorden van de provincie,
- het verbinden van robuuste gehelen natuur via robuuste valleigebieden als 

potentiële robuuste natuurverbinding.

Robuust verbinden van bosgebieden

Het fysisch-natuurlijk systeem (oa. reliëf, bodem) en het cultuurhistorische 
landschap en landgebruik vormen de leidraad om potentiële robuuste 
natuurverbindingen tussen grote bossen in kaart te brengen. De zoekzones zijn 
gebaseerd op de traditionele landschappen waar bossen een belangrijke rol spelen: 
- de Oude veldgebieden van Aalter
- de Cuesta van Zomergem-Oedelem
- de Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene  

(ten westen en ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen)
- de Vlaamse Ardennen (omgeving van de getuigenheuvels)

De grote gehelen natuur in deze zoekzones hebben een groot aandeel bos en 
doelstellingen voor bijkomend bos (Speciale beschermingszones Natura 2000) 

Er is sprake van een potentiële robuuste natuurverbinding als er in de zoekzone een 
aaneenschakeling is tussen twee robuuste bosgehelen van volgende elementen:
- bestaande boselementen,
- biologisch waardevolle gebieden (van waardevol tot zeer waardevol),
- gebieden met potentie tot uitbreiden van robuuste gehelen natuur (hoog tot 

matig),
- andere percelen zonder ruimtebeslag.

De potentie is hoger naarmate:
- de aaneenschakeling uitsluitend uit boselementen, biologisch waardevolle 

percelen en gebieden met hoge potentie tot uitbreiden van robuuste gehelen 
natuur wordt gevormd.

- de potentiële verbinding gelegen is in een vastgesteld landschapsrelict of 
cultuurhistorisch landschap gerelateerd aan bos.

De potentiekaart toont op die manier binnen de zoekzones robuuste 
natuurverbindingen tussen bosgebieden, met potentie: zeer hoog, hoog, matig of 
beperkt.
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Hoe hoger de potentie om een robuuste verbinding te realiseren, hoe belangrijker 
om de open ruimte te beschermen en de verbinding robuuster te maken. Dit gebeurt 
door er de biodiversiteit te verhogen en mogelijk barrières (verharding, versnipperd 
ruimtegebruik) weg te werken of te verweven met de natuurverbinding. 

Hoe ziet een gerealiseerde robuuste natuurverbindingen tussen bosgebieden eruit? 
Dit kan variëren van een aaneengesloten bosverbinding, een afwisseling van bos 
met open gebieden, tot een bocagelandschap (halfopen landschap) met een dicht 
netwerk van dreven, bomenrijen en houtkanten tussen weiland, hooiland en akkers. 
De manier waarop de robuuste natuurverbinding wordt gerealiseerd en ingericht is 
telkens maatwerk en varieert mee naargelang de potenties.

Robuust verbinden via robuuste valleigebieden

Het fysisch-natuurlijk systeem (oa. reliëf, bodem) en het cultuurhistorische 
landschap en landgebruik vormen opnieuw de leidraad om potentiële robuuste 
natuurverbindingen via valleigebied in kaart te brengen. De zoekzones zijn 
gebaseerd op:
- de traditionele landschappen waar valleigebieden een belangrijke rol spelen: 

de Dendervallei, Durmevallei, Leievallei, Moervaartdepressie, Scheldevallei 
stroomafwaarts Gent en de Scheldevallei van Gent tot Doornik

- de robuuste valleigebieden uit dit beleidskader die tussen twee robuuste 
gehelen natuur gelegen zijn.

Er is sprake van een potentiële robuuste natuurverbinding als er in de zoekzone een 
aaneenschakeling is tussen twee robuuste gehelen natuur van volgende elementen:
- biologisch waardevolle gebieden (van waardevol tot zeer waardevol).
- gebieden met potentie tot uitbreiden van robuuste gehelen natuur (hoog tot 

matig),
- andere percelen zonder ruimtebeslag.

De potentie is hoger naarmate:
- de aaneenschakeling uitsluitend uit biologisch waardevolle percelen en 

gebieden met hoge potentie tot uitbreiden van robuuste gehelen natuur wordt 
gevormd;

- de potentiële verbinding gelegen is in een vastgesteld landschapsrelict of 
cultuurhistorisch landschap gerelateerd aan valleien.

De potentiekaart toont zo binnen de zoekzones voor robuuste natuurverbindingen 
die via robuuste valleigebieden lopen, met potentie: zeer hoog, hoog, matig of 
beperkt.

Hoe hoger de potentie om een robuuste verbinding te realiseren, hoe belangrijker 
om de open ruimte te beschermen en de verbinding robuuster te maken. Dit gebeurt 
door er de biodiversiteit te verhogen en mogelijk barrières (verharding, versnipperd 
ruimtegebruik) weg te werken of te verweven met de natuurverbinding. 

Hoe ziet een gerealiseerde robuuste natuurverbinding via robuuste valleigebieden 
eruit? 
Dit kan sterk variëren als een gemengd valleigebied met botanisch beheerde (natte) 
graslanden, bosjes, dicht netwerk van kleine landschapselementen,…

De manier waarop de robuuste natuurverbinding wordt gerealiseerd en ingericht is 
telkens maatwerk en varieert mee naargelang de potenties.

Koppelkansen

Ecosysteemdiensten: medegebruik, agrarisch natuurbeheer, extensief grasland. 
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5.4 Robuuste ruimte voor land- en tuinbouw
In Oost-Vlaanderen wonen we in een regio met een gematigd klimaat en heel 
wat vruchtbare bodems. De fysische structuur verschilt doorheen de provincie 
en zorgt voor een diversificatie van de land- en tuinbouw. Grote aaneengesloten 
landbouwgebieden situeren zich vooral in het noorden en zuidwesten van Oost-
Vlaanderen.

Ondanks dit enorme potentieel, daalt het aantal landbouwbedrijven in hoofdberoep. 
De landbouwbedrijfsgebouwen die vrij komen, raken ingevuld met niet-agrarische 
activiteiten zoals wonen, opslag en allerhande bedrijvigheid. Dit legt zowel vanuit 
ruimtelijk als landschappelijk oogpunt een druk op de open ruimte, creëert een 
toenemende mobiliteit en verdringt de landbouw. Daarnaast wordt steeds meer 
landbouwgebied gebruikt voor niet-agrarische activiteiten (vertuining, verpaarding 
en hobbylandbouw) en herbestemming naar natuur. Ook het gebruik van de open 
ruimte voor toerisme en recreatie, met daarbij horende infrastructuur, is sterk 
toegenomen en beperkt de beschikbare oppervlakte voor de land- en tuinbouw. Het 
beperken van oneigenlijk gebruik en het optimaliseren van het agrarisch gebied is 
een uitdaging.

We willen voorkomen dat landbouwgronden verder aangesneden worden voor 
niet-landbouwactiviteiten. Daarnaast dringt ook het herstel en versterken van 
ecosysteemdiensten van de open ruimte zich op, bv. door in te zetten op meer 
duurzame voedselproductie, ontharding (slopen van leegstaande, onnodige 
gebouwen en constructies zonder erfgoedwaarde) en erosie-beperkende 
maatregelen om de vruchtbare bodem te behouden. Die evolutie zorgt ervoor 
dat bodem en grondstoffen duurzaam gebruikt worden en niet uitgeput raken. 
Landbouwgebieden worden dan veerkrachtig ingericht, de milieu-impact wordt 
beperkt en kansen voor landschapsontwikkeling worden benut. De grootte van het 
gebied, de grootte van de percelen, de erosie- of de overstromingsgevoeligheid 
bepalen mee de keuze voor geschikte en toekomstgerichte landbouwvormen.

Tegen 2035 willen we komen tot robuuste ruimte voor land- en tuinbouw. Enerzijds 
willen we dat de ecosysteemdiensten voedselproductie en andere teelten een 
duurzame plek innemen en dat essentiële open ruimte hiervoor gevrijwaard en 
ontwikkeld wordt. Anderzijds willen we dat de gebieden met land- en tuinbouw 
robuust en veerkrachtig zijn.
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We spreken van robuuste ruimte voor land- en tuinbouw als 
- de ruimte kwalitatief is voor land- en tuinbouw

- aaneengesloten landbouwgebieden. Niet alleen vormen deze gebieden 
een waardevol landschappelijk geheel, zij vormen ook de ruggengraat van 
de landbouwstructuur. Deze robuuste gebieden zijn essentieel voor een 
productief landschap.

- voor akker- en tuinbouw: gronden die niet erosie-, droogte- en/of 
overstromingsgevoelig zijn. Voor grasland spelen deze gevoeligheden veel 
minder.

- het landgebruik bijdraagt aan een robuuste en veerkrachtige ruimte: 
- met het natuurlijk-fysisch systeem als leidraad en met aandacht voor 

landschapsontwikkeling die onze ruimte beter bestand maakt tegen 
overstromingen, droogte of erosie.

- met een basismilieukwaliteit en oa. bodembiodiversiteit in de gebieden met 
land- en tuinbouw. 

We brengen de potenties in kaart voor robuuste ruimte voor land- en tuinbouw 
door aan te geven in welke mate het landgebruik optimaal gelegen is voor 
de ecosysteemdienst land- en tuinbouw en voor het ecosysteem. Alle 
landbouwgebruikspercelen komen in deze kaarten voor naargelang hun potentie. 
Daarnaast worden ook potenties tot uitbreiden in kaart gebracht.

Potenties – kansrijke plekken voor robuuste ruimte  
voor land- en tuinbouw

De potentiekaart toont waar we tot deze robuuste ruimte voor land- en tuinbouw 
willen komen. De kansrijke plekken of potenties delen we in 3 categorieën: 
- bestaande robuuste gebieden voor land- en tuinbouw – te beschermen 
- bestaande gebieden voor land- en tuinbouw – robuuster te maken
- potentie tot uitbreiden

We maken in de ruimtelijke afwegingen steeds een onderscheid tussen gronden voor
- akkerbouw (voedsel- en voedergewassen, nijverheidsteelt,…) en tuinbouw in 

volle grond (fruitteelt, groenteteelt, sierteelt, boomkwekerij,…)
- grasland (maaiweide, graasweide,…)

omdat hun ruimtelijke kenmerken als kwalitatieve landbouwgrond en hun relatie met 
de robuustheid van het landschap verschillen.
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Bestaande robuuste gebieden voor land- en tuinbouw – te beschermen

We duiden gebieden aan die kwalitatief zijn voor land- en tuinbouw, die passen 
binnen het fysisch-natuurlijk systeem en die geen knelpunten hebben op vlak van 
erosie, droogte of overstromingen. Deze robuuste ruimte voor land- en tuinbouw 
willen we beschermen en optimaliseren.

Voor akkerbouw en tuinbouw in volle grond gaat het over de landbouwgronden met 
volgende kenmerken: 

kwalitatief voor land- en tuinbouw:
- in gebruik voor akkerbouw of tuinbouw in volle grond
- naarmate ze in een groter aaneengesloten gebied gelegen zijn 

passend binnen het fysisch-natuurlijk systeem: 
- niet gelegen 

- in zones met hoge tot zeer hoge potentiële bodemerosie 
- in potentieel droogtegevoelig gebied 
- in gebieden die volgens klimaatscenario HT10 in 2050 minstens 1x om de 

10 jaar overstromen

Voor grasland gaat het over de landbouwgronden met volgende kenmerken: 

kwalitatief voor land- en tuinbouw:
- in gebruik als grasland
- naarmate ze in een groter aaneengesloten gebied gelegen zijn

passend binnen het fysisch-natuurlijk systeem: 
- niet gelegen 

- aansluitend aan Natura 2000-gebieden, VEN-gebieden en bosreservaten 
- in gebieden die volgens klimaatscenario HT10 in 2050 minstens 1x om de 

10 jaar overstromen

Deze gebieden hebben een hoge potentie als robuuste ruimte voor land- en 
tuinbouw. 

In deze gebieden staat het beschermen en optimaliseren de robuuste ruimte voor 
land- en tuinbouw voorop:
- Vrijwaren van bijkomend ruimtebeslag voor functies niet gerelateerd aan 

landbouw.
- Optimaliseren i.f.v. landbouw, de gerelateerde ecosysteemdiensten naast de 

productie van voedsel en tuinbouwproducten (o.a. hernieuwbare grondstoffen 
voor de circulaire economie, infiltratie, waterbuffering, hoevetoerisme en 
-recreatie) en met oog voor (bodem)biodiversiteit als basiskwaliteit.

Bestaande gebieden voor land- en tuinbouw – robuuster te maken

Dit zijn de gebieden in gebruik voor land- en tuinbouw, met knelpunten op vlak van 
erosie, droogte of overstromingsgevoeligheid. Deze gebieden willen we robuuster 
maken. 

De robuustheid en veerkracht van deze landbouwgronden verhogen is wenselijk en 
haalbaar door in te zetten op erosiemaatregelen, wateropslag en waterbuffering, 
omschakelingsplannen qua teelten,… om maximaal aan te sluiten bij het fysisch-
natuurlijk systeem en om duurzame voedselproductie en teelten te garanderen. 

Voor akkerbouw of tuinbouw in volle grond, gelegen op plekken met knelpunten 
rond erosie of droogte, zijn aanpassingen mogelijk om binnen de draagkracht van 
het ecosysteem aan akkerbouw of tuinbouw in volle grond te doen. 

We brengen in kaart welke akker- en tuinbouwgronden gelegen zijn in gebieden met 
1 of meer van onderstaande kenmerken:
- hoge tot zeer hoge potentiële bodemerosie 
- potentieel droogtegevoelig gebied 
- in gebieden die volgens klimaatscenario HT10 in 2050 minstens 1x om de 10 jaar 

overstromen
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Hoe minder van deze knelpunten er voorkomen, hoe hoger de potentie om ze 
robuuster te maken als ruimte voor akker- en tuinbouw.

Daarbinnen krijgen gebieden die deel uitmaken van een groter aaneengesloten 
landbouwgebied, een hogere potentie om ze robuuster te maken als ruimte voor 
land- en tuinbouw dan kleinere gehelen. 

Grasland kan aan de andere kant net heel geschikt zijn op plekken met 
knelpunten rond, overstromingsgevoeligheid, erosie. Nabij Natura 2000-gebieden, 
VEN-gebieden en bosreservaten is grasland ideaal als overgang tussen 
productielandbouw en natuur.

‘Mits robuuster maken’ krijgt hier dan de betekenis van streven naar een groter 
aandeel grasland, zodat de impact op het milieu van nutriënten in deze gevoelige 
gebieden zo klein mogelijk is. 

Ook vanuit landbouwperspectief betekent het ‘robuuster maken’, inzetten op grotere 
aaneengesloten gebieden voor een efficiënt beheer. Het grasland kan gebruikt 
worden in functie van vleesveehouderij maar ook van melkveehouderij, schapen- 
of geitenhouderij. In gebieden met veel natuurwaarden en de wenselijkheid van 
een hoog aandeel grasland in het landbouwareaal, wordt gestreefd naar een hoger 
aandeel gras in het rantsoen en een lokale aangepaste veestapel aan herkauwers. 
De huiskavels van landbouwbedrijven die nabij deze kansrijke graslanden om 
robuuster te maken, kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

We brengen in kaart welke graslanden gelegen zijn in gebieden met 1 of 2 van 
onderstaande kenmerken:
- aansluitend aan Natura 2000-gebieden, VEN-gebieden en bosreservaten 
- in gebieden die volgens klimaatscenario HT10 in 2050 minstens 1x om de 10 jaar 

overstromen

Hoe meer van deze knelpunten er voorkomen, hoe hoger de potentie om ze 
robuuster te maken als ruimte voor grasland. Daarbinnen krijgen gebieden die al 
deel uitmaken van een groter aaneengesloten landbouwgebied een hogere potentie. 

De potentiekaart toont op die manier bestaande landbouwgebruikspercelen, hetzij 
akker of tuinbouwgrond, hetzij grasland – om robuuster te maken, met potentie: zeer 
hoog, hoog, matig, beperkt of laag.

Potentie tot uitbreiden van ruimte voor land- en tuinbouw

We brengen de plekken in kaart
- zonder bebouwing (exclusief serre), zonder verharding (exclusief verouderde 

landbouwverharding met een onthardingsopgave), beschermde natuur of bos
- op vandaag niet in landbouwgebruik 
- niet in gebieden die volgens klimaatscenario HT10 in 2050 minstens 1x om de 10 

jaar overstromen
- grenzend aan bestaande landbouwgebruikspercelen 

Deze plekken vormen een potentiële uitbreiding van ruimte voor land- en tuinbouw. 

Als ze grenzen aan groot aaneengesloten landbouwgebied, hebben ze een zeer hoge 
potentie. Als ze grenzen aan kleinere gebieden een hoge potentie.

Hoe hoger de potentie, hoe belangrijker het is om deze plekken te vrijwaren van 
maatschappelijke ontwikkelingen en bebouwing en ze in te zetten om de robuuste 
ruimte voor land- en tuinbouw te versterken.

De landbouwgrond in Vlaanderen is reeds schaars en ieder stuk landbouwgrond 
heeft een hoge potentie voor een bepaalde teelt of type bedrijf.
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5.5 Robuuste ruimte voor windenergie 
Tegen 2035 willen we komen tot een duurzaam energiesysteem. Robuuste ruimte 
voor windenergie is een deelaspect van deze energietransitie waarvoor we 
sterk aangewezen zijn op aaneengesloten open ruimte. In dit onderdeel van de 
benadering van de grote openruimtegehelen, belichten we de koppelkansen van de 
ecosysteemdienst windenergie met de andere openruimtefuncties. 

Op schaal van de hele provincie brengen we de potentiële robuuste ruimte voor 
windenergie in kaart, met als doel deze potenties voor de toekomst open te houden 
en de open ruimtegehelen vanuit dit opzicht te versterken. 

Waar het best op energiewinning wordt ingezet, verfijnen we verder gebiedsgericht 
via maatwerk. Windturbines bundelen in clusters leidt tot organisatorische efficiëntie 
voor het beheer, o.a. dankzij korte afstanden naar verzamelpunten en beheersbare 
grids. Deze inplanting zorgt ook voor landschappelijke rust en concentratie, wat de 
realiseerbaarheid verhoogt: draagvlak, aansluiting op het net,… We kunnen ook 
de impact op radardetectie, vlieglijnen, vogels en vleermuizen ondervangen mits 
concentratie en uitsluiting. 

Windwinningsgebieden komen het best tot hun recht in reeds bestaande 
productieve landschappen, een koppelkans met de robuuste ruimte voor land- en 
tuinbouw in dit beleidsplan. De landschappelijke kwaliteit kan er versterkt worden 
door kleine landschapselementen en agrarische natuur aan akkers te koppelen. 
Tegelijk vormen deze landschapselementen een visuele buffer en zijn ze een 
extra bron van biomassa. Zo wordt het windwinningsgebied een nog productiever 
landschap voor voedsel, energie, klimaatadaptatie en andere ecosysteemdiensten.

Potenties – kansrijke plekken voor robuuste ruimte voor windenergie

De potentiekaart toont waar we potentiële robuuste ruimte voor windenergie zien.  
De kansrijke plekken of potenties delen we in in 3 categorieën: 
- potentiële robuuste ruimte voor windenergie – te beschermen
- potentiële ruimte voor windenergie – robuuster te maken
- potentiële uitbreiding van robuuste ruimte voor windenergie – te vrijwaren en 

gebiedsgericht te verfijnen

Potentiële robuuste ruimte voor windenergie – te beschermen

Naast bedrijventerreinen die strategische locaties zijn voor windturbines, duiden we 
in de open ruimte de potentiële robuuste plekken voor windenergie aan.

We vertrekken vanuit de open ruimtekaart (2019) uit het RuimteRapport. Deze kaart 
geeft voor iedere 10m-cel binnen het Vlaamse Gewest een aanduiding of deze wel of 
niet behoort tot de open ruimte, en dit voor referentiejaar 2019. Het concept ‘open 
ruimte’ is hier gedefinieerd als de gebieden die buiten de kernen gelegen zijn én 
die niet door ruimtebeslag ingenomen worden. Maar ook de onbebouwde delen van 
parken, golfterreinen en overige recreatie (als vormen van landgebruik die wel tot het 
ruimtebeslag behoren).

De potentie als robuuste ruimte voor windenergie, wordt toegekend als de plek 
ook robuuste ruimte is voor land- en tuinbouw. De potentie is hoog of zeer hoog 
naargelang de plek een hoge of zeer hoge potentie heeft voor robuuste ruimte voor 
land- en tuinbouw of bijhorende potentie tot uitbreiden.

De potentiekaart wordt uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.
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Hoe hoger de potentie, hoe belangrijker het is om deze plekken te vrijwaren van 
bebouwing.

Optimaliseren van deze robuuste ruimte veronderstelt het uitdoven van verspreide 
bebouwing of linten die een potentieel grotere ‘openruimtekamer’ doorsnijden. 
Voor het potentieel uitdoven van linten, nemen we enkel deze gelegen in robuuste 
valleigebieden in beschouwing.

Indien deze ruimte ook op basis van een geïntegreerd gebiedsgericht proces kansrijk 
is als windwinningsgebied, dan is dit een bijkomende hefboom om de bebouwde 
valleigebieden en te transformeren naar open ruimte. 

Potentiële uitbreiding van robuuste ruimte voor windenergie – te 
vrijwaren en gebiedsgericht te verfijnen

We brengen de delen van de ‘openruimtekamers’ in kaart die geen potentie hebben 
als robuuste ruimte voor land- en tuinbouw, maar er wel bij aansluiten. Deze kunnen 
in meerdere of mindere mate als potentiële uitbreiding voor windenergie worden 
beschouwd als ze 
- geen potentie in kader van robuuste gehelen natuur hebben, tenzij slechts een 

matige potentie tot uitbreiden
- geen robuust valleigebied zijn
- geen potentie als robuuste natuurverbinding hebben
- geen regelgeving ter bescherming van landschap kennen
- geen stiltegebieden

Het resultaat is een potentiekaart van extra zones (nog te testen resultaat op kaart), 
die in gebiedsgericht maatwerk mee in overweging kunnen worden genomen als 
potentiële uitbreiding van robuuste ruimte voor windenergie. Om deze reden zijn ze 
mee te vrijwaren van bebouwing.

Binnen gebiedsgericht maatwerk kunnen we deze kaart eventueel nog verder 
verfijnen. Dit naargelang windturbines in bepaalde gevallen toch combineerbaar 
zouden zijn met bv. regelgeving ter bescherming van het landschap. 

5.6 Ambitiekaart Robuuste open ruimtegehelen 

Beleidslijnen
Op deze plekken houden we de open ruimte vrij van bijkomend ruimtebeslag dat 
afbreuk doet aan een robuuste en veerkrachtige ruimte.

Om de gehelen robuuster te maken, zal het ook nodig zijn om op de essentiële 
plaatsen voor natuur, water of land- en tuinbouw of andere ecosysteemdiensten 
open ruimte te herstellen. Dit vraagt om gebiedsgerichte transformaties en 
maatwerk. 

De ambitiekaart wordt uitgewerkt richting ontwerp beleidsplan.
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6 Sterk groenblauw netwerk 
(gebiedsgerichte benadering) 

6.1 Open ruimte rand 
Potenties
Beleidslijnen 

6.2 Groenblauwe verbindingen 
Potenties
Beleidslijnen

85voorontwerp april 2022
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6.3 Fijnmazige groenblauwe dooradering
Potenties 

Beleidslijnen

Traditionele landschappen

Landschapsbeelden (Provincie Antwerpen) Gidsmodellen (Nederland)

Inspiratie:
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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 Robuustheid en veerkracht is overal 
(kwaliteit)

7.1 Verruwing van het landschap
Potenties
Beleidslijnen 

7.2 Ontharding
Potenties
Beleidslijnen

7.3 Ecosysteemdiensten versterken
Potenties
Beleidslijnen 
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9 Samenwerking
In het beleidsplan wordt ook uitgestippeld met welke partners de Provincie de 
beleidsacties zal uitvoeren. Samenwerking staat centraal, niet enkel tussen de 
verschillende beleidsdomeinen, maar ook via partnerschappen van de overheden 
met maatschappelijk middenveld, burgers, ondernemers, investeerders,... kortom 
een partnerschap met alle ruimtegebruikers. Samenwerking gaat in dit beleidsplan 
over welke doelstellingen we aanpakken en met wie we ze realiseren.

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

9.2 Vlaanderen

9.3 Gemeenten

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

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

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

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

Begrippenlijst
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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 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.

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

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

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

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

omgeving (het ecosysteem) aan mensen worden geleverd.
- culturele of levensverbeterende ecosysteemdiensten
 Specifieke niet-materiële diensten (zicht op groen, recreatieve omgeving,…) die 

door onze omgeving (het ecosysteem) aan mensen wordt geleverd.
- ondersteunende ecosysteemdiensten
 Specifieke processen (bodemvorming, watercyclus,…) in het ecosysteem die 

een noodzakelijke ondersteuning zijn voor het functioneren van het ecosysteem. 
De ondersteunende ecosysteemdiensten zitten daardoor vervat in het 
leveringsproces van andere diensten (producerend, regulerend of cultureel).

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

groenblauwe dooradering
Het fijnmazig netwerk van groene ruimtes, verbindingen en waterlopen door open 
en bebouwde ruimte. Groenblauwe dooradering vormt een samenhangend netwerk 
dat vanuit de open ruimte doordringt in bebouwd gebied. Het bestaat onder meer 
uit open rivier- en beekvalleien, groene massa’s zoals parken en (speel)bossen, 
lijnelementen zoals bomenrijen, houtkanten of bermen, wateroppervlakten zoals 
vijvers, poelen en bekkens, groene en blauwe ecologische infrastructuur doorheen 
bedrijventerreinen en landbouwgebieden en aan gebouwen gekoppeld groen zoals 
tuinen, groendaken of groengevels. 
De groenblauwe dooradering een onderdeel van het groenblauw netwerk. Het duidt 
op een fijnmazig deel van het netwerk, gevormd door eerder kleine elementen van 
groene en blauwe natuur (lijnelementen, bermen, houtkanten, beken). 
Groenblauwe dooradering bevordert de ecologische samenhang van grote 
aaneengesloten gebieden met kleinere fragmenten in of nabij de stad, maakt 
ruimtes klimaatbestendig en draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn 
van de stadsbewoners door ze te verbinden en toegankelijk te maken. Deze 
groenblauwe dooradering maakt het mogelijk om ook in de kernen van de gemengde 
leefomgeving en op andere strategische plekken de nodige ecosysteemdiensten te 
produceren.

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

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.
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