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Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit



1. Slimme en duurzame mobiliteit vanuit ruimtelijk perspectief

2. Beleidsplan ruimte en mobiliteitsplan 

3. Kijk op mobiliteit als transversaal thema in het beleidsplan ruimte

Inhoud



Transitie naar een slimme en 
duurzame mobiliteit

Mobiliteit

= hangt samen met onze maatschappelijke activiteiten

= gevolg van de behoefte van de mens om deel te nemen aan activiteiten die zich op verschillende plekken in de 
ruimte (leefomgeving) bevinden

= het verbinden van twee plekken, waarbij vooral het tijdsbudget doorslaggevend is (Brever-wet, wet van 
behoud van reistijd) en dus de "snelheid" van het vervoersmiddel mee onze dagelijkse reikwijdte bepaalt

= geheel van verplaatsingen, verplaatsingsmiddelen, verplaatsingsgedrag en vervoermiddelenkeuze en 
bijhorende infrastructuur
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Transitie naar een slimme en 
duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

= voldoende mobiliteit om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de (negatieve) 
gevolgen van ons individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig 
beïnvloeden (bron : Netwerk Duurzame Mobiliteit)

= pas mogelijk als we een evenwicht vinden tussen sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit 
(idem duurzame ruimtelijke ontwikkeling)

1.





Transitie naar een slimme en 
duurzame mobiliteit

Slimme mobiliteit

> Technologische mogelijkheden en evoluties  duurzaam benutten

> Afstemming ruimtelijke ontwikkelingen op mobiliteitskenmerken en – mogelijkheden  = locatiebeleid

> Slimme keuzes > modal shift

1.



Beleidsplan ruimte versus 
mobiliteitsplannen

Beleidsplan Ruimte

> Ruimtelijk toekomstverhaal (Vlaanderen, provincies, gemeenten)

> Bevat geen selectie van verkeersdragers i.t.t. de structuurplannen

> Maakt geen keuzes voor de aanleg van verkeersdragers

> Gaat niet rechtstreeks in op mobiliteit

Visie hoe de maatschappelijke activiteiten zich in de ruimte verder kunnen ontwikkelen in functie van de 
toekomstvisie en bepaalt een locatie- en transformatiebeleid in functie van "strategische plekken" = plekken die 
een goede bereikbaarheid hebben, welke gedragsverandering er op vlak van ruimtegebruik nodig is.

2.



Beleidsplan ruimte versus 
mobiliteitsplannen

Mobiliteitsplan

> Visie op de mobiliteit voor de toekomst – mobiliteitsplannen op drie niveaus (Vlaanderen, regionaal, 
gemeenten)

> Bevat selectie van verkeersdragers

> Maakt keuzes voor de aanleg van verkeersdragers

> Gaat rechtstreeks in op mobiliteit

Visie op hoe mobiliteit kan georganiseerd worden voor de maatschappelijke activiteiten en welke keuzes 
daarvoor moeten gemaakt worden voor de verschillende modi, verkeersdragers of netwerken, plekken met 
maatschappelijke activiteiten goed bereikbaarheid maken voor duurzame modi,
welke gedragsverandering er op vlak van mobiliteit nodig is.

2.
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Beleidsplan ruimte versus 
mobiliteitsplannen

Afstemming van twee “toekomstverhalen”

> decretaal voorzien :
• Mobiliteitsplannen stemmen af op ruimtelijke beleidsplannen
• Mobiliteitsplannen (Vl. en regionale) zijn richtinggevend Vlaams Gewest , provincies en gemeenten

> Afstemming om tot een eenduidig toekomstverhaal te komen 

> Op hoofdlijnen zijn  momenteel geen fricties tussen de strategische doelstellingen van beide plannen

2.



Mobiliteit als transversaal thema in 
het  Provinciaal Beleidsplan Ruimte

> Geen directe beleidsmaatregelen op vlak van mobiliteit

> Ruimtelijke keuzes hebben wel raakvlakken en wisselwerking met mobiliteit

> Indirect inspelen op thema mobiliteit door mobiliteit transversaal mee te nemen

3.
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Transitie naar een slimme en 
duurzame mobiliteit

Hoe gaan we ruimte gebruiken in functie van slimme en 
duurzame mobiliteit, hoe gaan we ruimte organiseren 

en waar gaan we ruimte vrijwaren

RUIMTE

GEVEN
VRIJWAREN

RUIMTE

ORGANISEREN
RUIMTE

NEMEN
GEBRUIKEN





WAARVOOR STAAT DIT TRANSITIEPAD ?

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

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

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

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



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

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

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

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

beeld

Focus in een netwerk van kernen - BOUWSTENEN



Studie knoop- en voorzieningenwaarde

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

Knoopwaarde: incl. fiets en auto

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

Totaal knooppuntwaarde Totaal voorzieningenwaardeTotaal voorzieningenwaarde korf7



Studie van de woonconcentraties

Uitgevoerd door SWECO 
Actualisatie 2021 door Provincie
Woonconcentraties synthesekaart SWECO



Integratie

Gebiedsdekkende synthesekaart VITO
Woonconcentraties synthesekaart SWECO

16 scores 

(naar analogie knoop-plaatsmodel Vlaanderen)

Synthesekaart gebiedsdekkend Synthesekaart woonconcentraties



Focus in een netwerk van kernen

> Knooppuntwaarde van een plek
> Nabijheid van voorzieningen
> Fietssnelweg als troef



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

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

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

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

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

Focus in een netwerk van kernen



> Bebouwingsconcentraties als uitgangspunt > morfologische 
aanduiding van kernen in RURA 2021

> Deze plekken bevatten voldoende dichtheid aan maatschappelijke 
activiteiten

Focus in een netwerk van kernen



Bebouwingsconcentraties
• Contouren 

Ruimterapport 2021 
(RURA)

• Overige hoofddorpen 
en woonkernen uit 
PRS





• aantal inwoners

= de schaal 

van de kern

• voorzieningenniveau

• knooppuntwaarde

• aanwezigheid van 
handelsvoorzieningen 

= de rol of positie 
in het kernnetwerk
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> Een troef is een kenmerk van een kern - meerwaarde 
voor ontwikkeling waar de Provincie bovenlokaal op 
wil inzetten

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



Troef stationsomgeving



Troef fietssnelweg



Troef havengebied wonen en werken



Troef havengebied wonen en werken





+Variatie Troeven











Facts and figures

Fietsen zit in de lift : 
→ 2018 -> 2021 : +20% fietsers op fietssnelwegen
→ Meer fietsers, vraagt om meer en betere infrastructuur, 
nodigt uit tot meer fietsen, tijd is rijp

Missie - Waarom? 



We hebben een 
PLAN :  

investeren in
Fietsnetwerken

1. Fietssnelwegen
2. Bovenlokale routes

3. Lokale routes

Missie
- Wat?



Trage wegenSnelwegen Lokale wegenSteenwegen



Fietssnelwegen Bovenlokale routes (BFF) Lokale routes (LFF) Trage wegen

Snelwegen Steenwegen Lokale wegen Trage wegen



Alles op de juiste plek



> Maatschappelijke voorzieningen situeren we overeenkomstig de focus 
in het netwerk van kernen op de meest strategische plekken

> Variatie en troeven bepalen de rol van elke kern binnen de woonregio
> Ruimtelijke opgave per woonregio
> Woonprogrammatie volgens de typering van de kern binnen de 

woonregio – gebiedsgerichte benadering
> Ruimtelijke doorvertaling van de opgave voor elke kern – visie op de 

contouren en invulling van de kern – gebiedsgerichte benadering
> Hoppin-punten 



> Studie van de woonregio’s

> Verhuisbewegingen spelen zich bovenlokaal af

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

> “Locatiebeleid” wonen in functie van kernversterking - mobiliteit



Prognose 2035 =  65.000 bijkomende huishoudens

Woonclusters binnen woonregio Gent

Invloedssfeer stad Gent

Woonregio’s Oost-Vlaanderen



Opgave bijkomende 
wooneenheden 
geschat  op 8.117





Opgave bijkomende 
wooneenheden geschat  op 8.117

Woonregio Sint-Niklaas

Alles op de juiste 
plek binnen de 
woonregio’s



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern Ruimtelijke 

doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve kernversterking



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern Ruimtelijke 

doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve kernversterking

op basis van 

• Potentiekaarten robuuste en 
veerkrachtige ruimte

• Kaart knoop- en 
voorzieningenwaarde

• Binnen het ruimtebeslag



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern

Knoop- en voorzieningenwaarde 
van het ruimtebeslag
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> Collectieve en gedeelde voorzieningen

> 15 minutenstad/ STOP principe

> Verkeersarmoede

> Verkeersleefbaarheid

> Ontmoetingsruimte – vormgeving openbaar domein

> ontharding



Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit



Vragen ? 
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WAARVOOR STAAT DIT TRANSITIEPAD ?

> We willen een gezonde balans tussen 
maatschappelijke activiteiten en het ecosysteem 
en de ecosysteemdiensten

> We willen ruimte-inname niet verder laten 
toenemen ten koste van open ruimte en creëren 
ruimte voor maatschappelijke activiteiten binnen 
het bestaand ruimtebeslag

> We gaan circulair om met ruimte door zuinig en 
efficiënt ruimtegebruik, door hergebruik van 
ruimte, door ons ruimtegebruik te organiseren 
op strategisch gelegen plekken, door  
koppelkansen te benutten om ons ruimtegebruik 
te optimaliseren 

> Activiteiten die gelegen zijn in essentiële plekken 
van de open ruimte of die niet op strategisch 
gelegen plekken liggen, willen we transformeren



> We ontwikkelen maatschappelijke activiteiten op de meest geschikte plekken

> waar verschillende bovenlokale stromen samenkomen

> activiteiten enten zich op de specifieke stromen van deze plek

> de strategische plekken vervullen een structurerende rol in de ruimte

> Beperken van de verplaatsingsbehoefte door een circulair locatiebeleid



> Studie ruimtelijke kenmerken bedrijventerreinen

> Bepalen van strategische plekken > ook mobiliteit 
als criterium

> Geschiktheid voor bepaalde “types” wordt 
onderzocht op  basis van een set van ruimtelijke 
criteria

> Per “type” kan nagegaan worden welke 
bedrijventerreinen het meest geschikt zijn 

BOUWSTENEN





> Hoe duurzaam is het 

bedrijventerrein ontsloten 

(personenmobiliteit)

> Transportmiddelen : auto, fiets en 

openbaar vervoer

> Evaluatie  op basis van  :

o knooppuntwaarde 

o nabijheid van voorzieningen 

o inbedding t.o.v. 

transportinfrastructuur 

(fietsroutenetwerk en 

wegennetwerk) 





Strategische plek = plek waar verschillende 

stromen samenkomen. 

De plek die kan bijdragen aan:

▪ Het verkorten en verduurzamen van stromen

▪ Het bundelen van stromen

vergroot de robuustheid, efficiëntiewinst

▪ Het creëren van kritische massa



Hoe stromen aanduiden?



Welke stromen?

▪ Personen en goederen

▪ Energie

▪ Water

▪ Materialen

▪ Voedsel



3 types van strategische plekken:

• onze KERNEN

• de strategische plekken voor NIET-

verweefbare bedrijvigheid

• de strategische plekken voor de organisatie 

van circulaire HUBs

Voor deze 3 types gaan we op zoek naar de meest 

geschikte plekken

> Opmaken van potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van een 

logistieke HUB -bovenlokaal

> Welke locaties de hoogste potentie om uit te 

bouwen tot deze specifieke HUB?

> Bepalen van kenmerkenset per HUB aan de hand 

van onze dynamische circulaire atlas

naar potentiekaarten



Dynamische circulaire atlas

> voor elke ¼ ha ruimtelijke 

kenmerken ifv het netwerk aan 

stromen

Nabijheid van serres

Ligging tov het wegennet

Energievraag kleinverbruikers

naar potentiekaarten



K

De strategische plekken voor de organisatie van

logistieke HUBsNabijheid van serres

Energievraag kleinverbruikers

>50m2 = score 2

>25000MWh = score 3

Per type HUB:

> Score en drempelwaarde toekennen per ruimtelijk 

criterium

> Herclassificatie

> Optellen scores per rastercel ( 50x50m)

> Herverdelen in 5 klassen

▪ Zeer beperkt
▪ Beperkt
▪ Matig
▪ Hoog
▪ Zeer hoog

> POTENTIEKAART

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van een 

logistieke HUB - bovenlokaal

Logistieke HUB - bovenlokaal
> Verzamelen van goederenstromen

> Tijdelijk opslaan, bewerken (added value), 

hersorteren, herverdelen en opnieuw transporteren 

naar een bovenlokale omgeving 

> Collectief gebruik van infrastructuur

> Diversiteit aan vervoersmodi

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van een 

logistieke HUB

Logistieke HUB - bovenlokaal
> kenmerkenset

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van een 

logistieke HUB

Logistieke HUB - bovenlokaal
> Absolute scores

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van een 

logistieke HUB

Logistieke HUB - bovenlokaal
> Potentiekaart – absolute score

naar potentiekaarten



> strategische waarde van een plek ten volle te benutten 

> openruimtefuncties voldoende ruimte te geven om zich ten 

volle te kunnen ontwikkelen en regenereren > wegnemen 

van ondoordringbare verharding op weinig strategische 

plekken

> door herlokalisatie van activiteiten kunnen we dit realiseren



> strategische plekken organiseren volgens de principes 

efficiënt en rationeel ruimtegebruik

> meer activiteiten kunnen profiteren van de kenmerken 

van de strategische plekken 

> Mobiliteitsstromen van activiteiten afstemmen op elkaar 

(koppelkansen benutten)

> Lokale kringlopen kunnen de behoefte aan verplaatsing 

verminderen

> Creëren ruimte binnen bestaand ruimtebeslag

> Ruimtelijke ontwikkelingen afstemmen  op duurzame 

vervoersmiddelen en deelmobiliteit

> Creëren ruimte binnen bestaand ruimtebeslag



Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit





Tech Lane Ghent 
(Eiland 
Zwijnaarde)



Eiland 
Zwijnaarde NV 
stimuleert 
duurzaam 
transport 
door 
collectieve 
aanpak (rol van 
parkmanageme
nt
vzw EZ)

• Streven naar maximaal 50% transport met de wagen

• Collectief parkeren: momenteel maaiveldparkings

• op termijn parkeergebouwen

• Publiek transport: shuttlebus vanaf Gent Sint-Pieters

• Fietspadinfrastructuur op het bedrijventerrein

• 2 fietsbruggen zorgen voor link met fietsinfrastructuur in de 
omgeving

• Mogelijkheid voor bedrijven (i.s.m. SPITS): opmaak mobiliteitsplan

• Toekomstige acties:

• deelfietsen

• deelwagens

• carpooling



Fabriek Logistiek, eerste logistieke testruimte in België
een realisatie van POM Oost-Vlaanderen



Fabriek Logistiek, de eerste logistieke testruimte in België

> Doel : logistieke ketting efficiënter en 
duurzamer te maken

> Bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde

> Dit praktische testcentrum brengt alle logistieke 
toepassingen en technologieën, kennis en 
ervaring, theorie en expertise samen. 

> In een realistische en bedrijfsveilige omgeving 
nieuwe oplossingen uittesten (palletwerking 
maar ook e-commerce)

> Voorzien van procestechnieken voor alle 
onderdelen van warehousing: ontvangst, opslag 
en verzending. 



Vragen ? 
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WAARVOOR STAAT DIT TRANSITIEPAD ?

> We werken aan een gezonde leefomgeving die 
klimaatschokken kan opvangen en ruimte biedt 
aan biodiversiteit en robuuste ecosystemen.

> We beschouwen het fysisch systeem 
richtinggevend bij onze ruimtelijke keuzes.

> We verzekeren ons van ecosysteemdiensten 
zoals duurzame voedselproductie, hernieuwbare 
energie, een watersysteem in balans, gezonde 
lucht en ruimte voor ontspanning.

> Vrijwaren en ontwikkelen is …
• Beschermen
• Robuuster maken = kwaliteit verhogen en 

versterken
• Uitbreiden



Ontsnipperen van robuuste gehelen, barrières wegwerken

Luwe mazen in het mobiliteitsnetwerk (relatie tot 
wegcategorisering en vrachtroutes)















Koppelkansen met fietsassen en het trage wegennetwerk

Koppelkansen bij inrichting openbaar domein





RUIMTELIJKE VERTALING – Groenblauwe verbindingen

verbinding tussen robuuste natuur

verbinding doorheen kernen / knopen van maatschappelijke activiteiten
en doorheen (productieve) open ruimte

met grote multifunctionaliteit aan ecosysteemdiensten





Ontharding of beperken of aanpassen van verharding en 
wegnemen riolering

Koppelkansen bij inrichting openbaar domein



Verruwing landschap 

RUIMTELIJKE VERTALING – Verruwing van het landschap

om infiltratie van hemelwater
te vergroten
> droogtegevoeligheid

om afvoer van hemelwater 
te vertragen
> Overstromingsgevoeligheid
> Helling en erosiegevoeligheid
In combinatie met ecologische 
kwetsbaarheid van de waterloop



Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit





• Trage wegen zijn bewandelbaar en zijn of kunnen  befietsbaar
zijn. Dit laatste is belangrijk in dorpscentra of verbindingen tussen 
dorpen of toeleiding naar fietsnetwerk (fietssnelwegen)

• Trage wegen zijn ook belangrijk als biotoop, natuurverbinding, 
recreatie, sport, erfgoed, … 

• Deze oefening wordt oa gemaakt ihkv opmaak beleidskader 
(decreet gemeentewegen): Provincie en partners geven 
ondersteuning

• Partners (regionale landschappen en Trage Wegen vzw) doen in 
2022 onderzoek naar potenties nieuwe tragewegenverbindingen.     
Alle OVL-gemeenten worden gecontacteerd

Trage wegen: verbinden en beleven  







Transitie naar een slimme en 
duurzame mobiliteit

Samenwerking en partnerschap

Strategie en uitvoering van het beleidsplan 



Ambities 2035 waar maken



→ Overlegtafels voor lokale overheden | mei – juni ’22

→ Individueel overleg | mei – juni ’22

→ Individuele reacties | tegen 1 juli ‘22



Transitie naar een slimme en duurzame mobiliteit
www.oost-vlaanderen.be/maakruimte2050

maakruimte@oost-vlaanderen.be
Hilde Vanfleteren
Mark Cromheecke

http://www.oost-vlaanderen.be/maakruimte2050
mailto:maakruimte@oost-vlaanderen.be

