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Aanleiding onderzoekstraject sprawl
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 Studie urban sprawl in Europe van European Environment Agency

 Vragen uit Vlaamse politieke wereld

 Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 Groeiend besef van omgevingsproblematieken, gekoppeld aan verspreide 
bebouwing (gezondheid, klimaat, …)



Urban sprawl in EuropA - EEA (2016)
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Urban Sprawl in EuropA - EEA (2016)

6



DOEL onderzoekstraject

Analyse van het voorkomen en de evolutie van sprawl in 
Vlaanderen (2013-2019)

Indicatoren sprawl ontwikkelen en actualiseren

Begroten van maatschappelijke kosten van sprawl

Ontwikkelen van een ruimtemodel en rekenmodel voor de 
toekomst

Ontwikkelen van beleidsacties
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Relevante onderzoeken
• Monetariseren van de impact van urban sprawl in 

Vlaanderen (2019) door VITO, Common Ground, VRP
https://www.researchportal.be/nl/publicatie/monetariseren-
van-de-impact-van-urban-sprawl-vlaanderen

• Actualisatie Kwantificering en monetarisering urban 
sprawl in Vlaanderen (2020) door VITO

• Verkennen en monetariseren van urban sprawl 2.0 
(lopende) door Tractebel, VUB, KUL, UA, VRP

• Ruimterapport (2018) door Vlaams Planbureau voor 
Omgeving

https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport
• Ruimterapport Vlaanderen 2021 (2021) door VPO

https://www.researchportal.be/nl/publicatie/monetariseren-van-de-impact-van-urban-sprawl-vlaanderen
https://omgeving.vlaanderen.be/het-ruimterapport


Relevante onderzoeken

• Expertenstudie: ‘Systeemanalyse Urban Sprawl’ (2020) 
door Tranctebel

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/fi
les/expertenadvies_systemische_analyse_urban_sprawl-
compressed.pdf

• Expertenstudie: 'conceptuele uitwerking van Urban 
Sprawl’ (2020) door Antea en PTA

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/fi
les/4617313024_US_eindrapport-gecomprimeerd.pdf

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/expertenadvies_systemische_analyse_urban_sprawl-compressed.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/4617313024_US_eindrapport-gecomprimeerd.pdf


Urban sprawl in Vlaanderen
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urbaN sprawl-typologie voor vlaanderen
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Urban sprawl in Vlaanderen volgens typologie
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evolutie van WUP in de periode 2013, 2016 en 2019



Alternatieve indicatoren urban sprawl - gem. afstand tussen adressen op stat. 

sectorniveau
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Maatschappelijke kosten 
dienstverlening? 

Post
Thuiszorg
Afvalophaling
Dienstverlening bouw
Openbaar vervoer en taxi



Conclusies sprawl 2013-2019

Van ‘urban sprawl’ naar ‘rural sprawl’
Verdichting in en nabij de stadskernen / in verstedelijkt gebied
Stijging van de mate van urban sprawl (WUP) in landelijk gebied
/ groei van de verspreide bebouwing

Hoge infrastructuurkosten gekoppeld aan verspreide
bebouwing verkleinen licht ten opzichte van stadskernen, 
maar blijven zeer hoog in vergelijking met de kosten voor
stadskernen

Conclusies voor dienstverlening veel moeilijker, 
dienstverlening soms verschillend in (kwaliteit, aanbod, 
prijs) stadscentra en daarbuiten – soms bewust gelijk







Ruimterapport 2018

Vlaanderen is erg bebouwd, erg verhard, heeft heel veel 
ruimtebeslag en relatief weinig open ruimte

Vlaanderen is globaal sterk verstedelijkt

Het nederzettingspatroon is erg versnipperd, met heel 
veel 1500! (kleine) kernen, 13.000 km lintbebouwing en heel 
veel verspreide bebouwing
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Ruimterapport 2021

Vlaanderen verstedelijkt verder



Ruimterapport 2021

Twee fenomenen in het nederzettingspatroon: 
versnippering én verdichting

Verdichting van de (grotere) kernen, meer voorzieningen 
in de kernen (en minder in de linten en de verspreide 
bebouwing)

Meer verspreide gebouwen (die niet noodzakelijk worden 
bewoond), minder linten en meer kernen



Sprawl en omgevingsdenken



Vragen? 

Ruimterapport Vlaanderen 2021, studiedag Leuven 
9/12/2021 
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimterapport-2021
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