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Transitie naar een circulaire samenleving



Welkom



Inhoud
> Welk (transitie)pad willen we bewandelen

> Welke doelstellingen stellen we voorop

> De ruimtelijke vertaling van de doelstellingen

> Relaties met de andere transities



3 beleidskaders



Transitiepad
beleidskader 

“Circulaire samenleving”



De uitdaging

> Lineaire aanpak 

> Nauwelijks rekening met natuurlijk systeem



De uitdaging

Lineaire aanpak van ruimtevragen

▪ Open ruimte aansnijden

▪ Verhard, bebouwd, ingericht

▪ Stopzetting

▪ Vestigen vanuit de monofunctionele 
benadering

▪ Niet zuinig en efficient



De uitdaging

We moeten we onze ruimte en natuurlijke grondstoffen op een andere manier gaan inzetten



De uitdaging



Het antwoord: een circulaire samenleving 



Een circulaire samenleving… Wat is dat? 











Ruimte-inname vermijden en intensiveren



Ruimtegebruik beperken en efficiënt 
gebruiken



Hergebruik



Herontwikkelen en reactiveren



Omkeerbaar en wegneembaar ruimtegebruik



Ruimte actief herstellen



▪ Vat krijgen op verschillende stromen

▪ Stromen sturen -> koppelkansen

▪ Locaties waar stromen samenkomen , 
activiteiten koppelen aan deze stromen

= basis van circulair locatiebeleid

▪ Deze plekken vervullen een schakelfunctie in

• de voedselketen

• het energiesysteem

• Materialenkringloop

• Mobiliteitsysteem

• …



▪ Inzetten op HE-energieproductie

▪ Toepassen circulariteitsprincipe op materialen

• herdenken: nagroeibare materialen

• Herstellen: duurzame materialen

• Hergebruiken: modulaire en aanpasbare 
structuren

• Recycleren: urban mining

• Terugwinnen 





Relatie tussen de 3 beleidskaders



Doelstellingen 
beleidskader 

“Circulaire samenleving”



de doelstellingen

> Ruimte voor maatschappelijke activiteiten

> Draagkracht ecosysteem bewaken

> Opvangen binnen bestaand ruimtebeslag



… op 3 schaalniveaus

1. Transparante visie 

• voor provinciaal grondgebonden beleid

• Bovenlokaal perspectief voor lokale besturen

2. Realisatiegericht aan de slag

• Voortrekkersrol voor bovenlokale opgaves

• Regierol bij gebiedsgericht maatwerk

• Ondersteunen / verordenend bij generieke 

doorwerking 



concreet

> meest geschikte plaatsen

> 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



concreet

> strategische waarde van een plek ten volle te 

benutten 

> openruimtefuncties voldoende ruimte te geven 

om zich ten volle te kunnen ontwikkelen en 

regenereren. 

> door herlokalisatie van activiteiten kunnen we 

dit realiseren



concreet

> strategische plekken organiseren volgens de 

principes efficiënt en rationeel ruimtegebruik

> meer activiteiten kunnen profiteren van de 

kenmerken van de strategische plekken 

> druk op open ruimte neemt af
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concreet



concreet

CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

OPTIMALISATIE van de ruimte

TRANSFORMATIE van de ruimte



Ruimtelijke vertaling 
beleidskader 

“Circulaire samenleving”





In de praktijk

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



In de praktijk

Welke stromen?

▪ Personen en goederen

• Mobiliteit

• Verzadiging

• Slimme en duurzame mobiliteit

• Verplaatsingsbehoefte beperken

• Efficiënte logistiek

• multimodaliteit



In de praktijk

Welke stromen?

▪ Personen en goederen

▪ Energie

• duurzaam energiesysteem

• HE- energie

• Rationeel gebruik

• Lage dichtheid

• Verlies beperken

• locatiebeleid



In de praktijk

Welke stromen?

▪ Personen en goederen

▪ Energie

▪ Water

• Levensnoodzakelijke grondstof

• Droogte

• Zoetwatervoorraad

• Rationeel gebruik

• locatiebeleid



In de praktijk

Welke stromen?

▪ Personen en goederen

▪ Energie

▪ Water

▪ Materialen

• Kernversterking, energiebesparing

• Renovatieopgave

• Bouwsector (afval en CO2-uitstoot)

• Steden als grondstoffenbank

• locaties



In de praktijk

Welke stromen?

▪ Personen en goederen

▪ Energie

▪ Water

▪ Materialen

▪ Voedsel

• Duurzaam en gezond voedselsysteem

• Voldoende robuust

• Afstemmen 

• Verkorten ketens



In de praktijk

Hoe stromen aanduiden?

▪ de dragers van de stromen
▪ de producenten
▪ de consumenten
▪ de verwerkers
▪ de winning van grondstoffen en hulpbronnen



In de praktijk

Hoe stromen aanduiden?



In de praktijk

Dynamische circulaire atlas

> voor elke m2 ruimtelijke 

kenmerken ifv het netwerk aan 

stromen

Nabijheid van serres

Ligging tov het wegennet

Energievraag kleinverbruikers



In de praktijk
Welk gebruik koppelen we aan deze plekken? 

Een plek kan zijn strategische karakter pas ten 

volle uitspelen wanneer we aan deze plek een 

bepaald gebruik koppelen, zodanig dat:

▪ specifieke ruimtelijke kenmerken optimaal 

worden benut

▪ de plek een maximale schakelfunctie vervult 

binnen het netwerk van stromen

▪ de plek zo efficiënt mogelijk kan ingericht

worden

We gaan daarom op zoek naar strategische 

plekken in functie van een specifiek gebruik. 



In de praktijk
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



Kernen als strategische plekken



KERNEN als strategische plek

> Zijn knooppunten in een netwerk van stromen

> Afzetmarkt voor voedsel

> Grondstoffenbank voor bouwmaterialen

> Energieproductie en energieverbruik

> Aanwezigheid van consumenten, producenten en 

verwerkers

POTENTIEKAART = kernentypering uit het 

beleidskader Solidaire (be)leefomgeing

naar potentiekaarten

> Schakelfunctie 

Verkorten, verduurzamen, bundelen, kritische massa)



Strategische plekken voor 

niet-verweefbare bedrijvigheid



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> waarom?

> reserveren voor niet-verweefbare bedrijvigheid

Vertrekpunt alle Oost-Vlaamse bedrijventerreinen

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> Onderscheid in grootte > 3ha

> Voldoende ruimte voor kwalitatieve inrichting

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> Nabijheid bij kern als onderscheidende factor

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> Hoe duurzaam is het bedrijventerrein ontsloten?

> een goede bereikbaarheid voor personenmobiliteit

• knooppuntwaarde 
• de nabijheid van voorzieningen 
• inbedding t.o.v. transportinfrastructuur zijnde het 

fietsroutenetwerk en het wegennetwerk)

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> Hoe duurzaam is de logistiek georganiseerd?

> Transport via de weg, het water en het spoor, in 

combinatie met de aanwezigheid van pijpleidingen

De combinatie van al deze ruimtelijke kenmerken 

bepaalt de potentie van een bedrijventerrein om 

ingericht te worden als strategische plek voor niet 

verweefbare bedrijvigheid

naar potentiekaarten



Voorbeeld Reconversie Ruien





Vertrekpunt alle Oost-Vlaamse bedrijventerreinen

Voorbeeld reconversie Ruien



Voorbeeld reconversie Ruien



Voorbeeld reconversie Ruien



Voorbeeld reconversie Ruien



Voorbeeld reconversie Ruien



Voorbeeld reconversie Ruien



Strategische plekken voor 

de organisatie van een circulaire 
HUB



De strategische plekken voor de organisatie van HUBs

naar potentiekaarten

> Schakelfunctie binnen het netwerk van stromen

> Ingrijpen op 5 types stromen

> Centraal punt

• Mobiliteit

• Energie

• Water

• Voedsel 

• Materialen

-> Logistieke HUB 

-> EHUBT

-> WaterHUB

-> VoedselHUB

-> MaterialenHUB



De strategische plekken voor de organisatie van HUBs

naar potentiekaarten

> Welke locaties de hoogste potentie om uit te 

bouwen tot een specifieke HUB

> Bepalen van kenmerkenset per HUB aan de hand 

van onze dynamische circulaire atlas



De strategische plekken voor de organisatie van HUBs

naar potentiekaarten

Nabijheid 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



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

EHUBt
> Productie hernieuwbare energie

> Opslag en omslag naar een andere drager

> Grootverbruikers

> Energiestromen sturen, ook naar omgeving 



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

EHUBt - kenmerkenset



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

EHUBt - kenmerkenset



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

EHUBt
> absolute score



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

EHUBt
> herverdeling in 5 klassen



Erembodegem-Zuid



TTS Temse



ambitiekaart

> verschillende potentiekaarten voor strategische 

plekken confronteren

>  afwegingen onderling 

▪ samen voorkomen?

▪ uitsluiten?

> randvoorwaarden

▪ knoop en voorzieningenwaarde

▪ Openruimtegehelen

▪ binnen het ruimtebeslag

> AMBITIEKAART





> ruimte voorzien voor toekomstige ruimtevragen 

van maatschappelijke activiteiten

concreet

> vrijwaren voldoende ruimte voor ecosystemen en 

de productie van ecosysteemdiensten

> opvangen binnen het huidige ruimtebeslag

> op  strategische plekken



▪ omwille van bestemmingen 
▪ omwille van aanwezige vervuilingen, en de 

daarmee gepaarde saneringskost en 
saneringstijd,

▪ omwille van bestaande (zonevreemde) 
activiteiten,

▪ omwille van grondspeculatie en 
bedrijfszekerheid,

▪ omwille van financiële redenen: investeringen 
die nog niet zijn afgeschreven, hoge 
verhuiskosten

> RUIMTE OP SLOT

concreet

> binnen ruimtebeslag – nauwelijks ruimte

> activiteiten die er niet thuishoren

> onderbenutte zones

OP STRATEGISCHE PLEKKEN



concreet

BINNEN HET BESTAANDE RUIMTEBESLAG

… wat verstaan we hieronder?

> Onderbenutte zones activeren

> Ruimtebeslag elders wegnemen



concreet

OPRUIMEN VAN ONDERBENUTTE ZONES

> Onderbenutte zones detecteren

> Onderbenutte zones aanpakken

▪ Opruimen = mogelijks te compenseren op 

strategische plekken

▪ Activeren op strategische plekken

Door reorganisatie van het ruimtebeslag bijdragen 
aan een robuuste en veerkrachtige ruimte en ruimte 
beschikbaar stellen voor toekomstige ruimtevragen



concreet

DOORSCHUIFRUIMTE

= geheel van geactiveerd en gecompenseerd 

ruimtebeslag

= dynamische ruimtevoorraad

= noodzakelijk voor onze transformatie, maakt 

herlokalisatie mogelijk



concreet

TRANSFORMATIE in functie van strategische plekken

> strategische plekken zijn circulaire hotspots

> onderbenutte zones activeren

> activiteiten dragen bij tot de focus van de plek

> Herlokaliseren of aanpassen

KERNEN

ruimte vrijhouden voor combineerbare activiteiten

Andere STRATEGISCHE plekken

actief transformatiebeleid



Transformatie



concreet

TRANSFORMATIE in functie van essentiële plekken in de 

open ruimte

> robuuste open ruimtegehelen

> momenteel ruimtebeslag binnen deze gehelen

> transformatieopgave





> op strategische plekken streven we naar:

▪ een maximale bezetting van de beschikbare 

oppervlakte

▪ een maximale tijdsbezetting gedurende de 

dag

▪ een maximale koppeling van stromen

▪ een maximale herbruikbaarheid van de 

ruimte

> deze doelstelling vormt de basis voor ons 

optimalisatiebeleid.

> buiten deze strategische plekken organiseren we 

de ruimte ifv de productie van 

ecosysteemdiensten en behoud van natuur en 

biodiversiteit. 

concreet
Circulariteit is overal



> Maximaliseren van het aantal activiteiten, dat 

kan profiteren van de specifieke kenmerken van 

een strategische plek

> Meervoudig ruimtegebruik of verweving 

▪ Meerdere activiteiten in dezelfde ruimte

▪ Gelijktijdig of verschillende tijdstippen

> Intensief ruimtegebruik

▪ Meer doen met dezelfde ruimte

▪ Verdichten, stapelen,  ondergronds 

bouwen, collectieve woon- en 

werkvormen

▪ Intern reorganiseren

> Maatwerk

▪ Draagkracht van de plek

▪ Klimaatadaptief inrichten

▪ Ruimtelijke principes

concreet
Optimalisatie door intensief en meervoudig ruimtegebruik 

op strategische plekken



> Koppelkansen = mogelijkheid om stromen 

beter te beheren door activiteiten te koppelen

▪ activiteiten doen hun voordeel

▪ duurzame relatie mogelijk

> Verkorten, verduurzamen en sluiten van 

stromen

▪ Rationeel gebruiken van grondstoffen en 

hulpbronnen

▪ Vraag ernaar beperken

> Elk schaalniveau

> Detecteren en activeren van deze kansen

concreet
Optimalisatie van het ruimtegebruik door maximaal 

benutten van koppelkansen



> Toepassen circulariteitsprincipe

> Strategische plekken

▪ Verlengen levensduur constructies

▪ Optimaliseren materialenstromen

> Buiten de strategische plekken

• Omkeerbaar ruimtegebruik

> Eisen aan nieuwe constructies, infrastructuren 

en gebouwen

concreet
Naar een circulair bebouwde ruimte….



> aanpasbaar, multifunctioneel of tijdelijk

> Ruimtegebruik recycleerbaar opvatten

> Ruimte actief herstellen

> Bebouwde ruimte als grondstoffenbank

concreet
Naar een circulair bebouwde ruimte….



Relatie met de andere 
transities
beleidskader 

“Circulaire samenleving”





Strategie & uitvoering

beleidskader 
“Circulaire samenleving”



Ambities 2035 waar maken



Vragen?
beleidskader 

“Circulaire samenleving”



Tot slot
beleidskader 

“Circulaire samenleving”



→ Overlegtafels voor lokale overheden | mei – juni ’22

→ Individueel overleg | mei – juni ’22

→ Individuele reacties | tegen 1 juli ‘22



www.oost-vlaanderen.be/maakruimte2050
maakruimte@oost-vlaanderen.be
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