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Inleiding
Verstedelijking, versnippering en behoud van open ruimte staan al enkele decennia hoog op de agenda.
Door recente ontwikkelingen, zoals de overstromingen, hittegolven, fijn stof maar ook het fileprobleem, is
deze thematiek echter actueler dan ooit. De Europese Commissie kwam bijvoorbeeld enkele jaren geleden
met de ambitie geen netto ruimtebeslag meer te hebben tegen 2050. In Vlaanderen werd dit omgedoopt tot
de ‘betonstop’, oftewel bouwshift, met een nog ambitieuzer opzet om dit te verwezenlijken tegen 2040. Het
achterliggend idee in Vlaanderen was de lage stand van het grondwater en het gebrek aan groene ruimte aan
te pakken. Ook in Wallonië en Brussel kijkt men naar hoe verstedelijking op een meer duurzame manier kan
gebeuren. Maar vandaag de dag blijven er toch heel wat vragen in de lucht hangen: hoe staat het met het
stedelijk ruimtebeslag in België, wat wordt er gedaan om ongecontroleerde groei en versnippering in perken
te houden en hoe kan men tot een eenduidige definitie komen van wat duurzame verstedelijking is? Dit
evenement schept de gelegenheid om over de gewestgrenzen heen te kijken en ervaringen, knelpunten en
beleidsvoornemens uit te wisselen. Daarnaast wordt België ook in een Europees perspectief geplaatst.
De volgende sprekers en onderwerpen kwamen aan bod:





David Evers (Planbureau voor de Leefomgeving NL) – “Het ESPON SUPER project”
Ann Pisman (Departement Omgeving Vlaanderen) – “Verstedelijking en versnippering in Vlaanderen”
Ann De Cannière (Bouwmeester Maître Architect en perspective.brussels) – “LABO RUIMTE XX+1 : 20steeeuwse randgebied van en rond Brussel”
Jean-Marie Halleux (Universiteit van Luik) – “Urbanisation and Urban Sprawl in Wallonia”

Het evenement werd afgesloten met een roundtable waarin de aanwezige sprekers deelnamen aan een
boeiende en leerrijke discussie over de verscheidene besproken thema’s.

Programma
Anneloes van Noordt &
Belgisch ESPON Contactpunt

10:00

- 10:10

Welkom en introductie

10:10

- 10:30

Verstedelijking in een Europees perspectief: David Evers, Planbureau
SUPER studie
voor de Leefomgeving (NL)
5 min koffiepauze

10:35

- 11:00

11:00

- 11:25

Deel 1: verstedelijking en versnippering in de
drie gewesten
Verstedelijking in de Vlaamse context: Sprawl Ann Pisman, UGent en
2.0 en RURA
Departement Omgeving van
de Vlaamse overheid
Verstedelijking in de Waalse context: CPDT Jean-Marie Halleux, ULiège
studie over intensivering (ENG)
10 min koffiepauze

11:35

- 12:00

Verstedelijking in de Brusselse context: Ann De Cannière,
Atlas.Brussels
Perspective.Brussels

12:00

- 12:50

Deel 2: Roundtable
Roundtable: verstedelijking & versnippering

12:50

- 13:00

Conclusies

Luuk Boelens

Een Europees perspectief: “Het ESPON SUPER project” – door David Evers
De ESPON SUPER (“Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions”) studie werd in het
leven geroepen tegen de achtergrond van de aangekondigde Europese ambitie om te evolueren naar nul
netto ruimtebeslag tegen 2050. De studie stelt de prangende vraag hoe het stedelijk grondgebruik vordert
in Europa en hoe verstedelijking op een duurzame manier kan gebeuren.
Gemiddeld wordt er 180 hectare grond verstedelijkt (van ‘niet stad’ naar ‘stad’) per dag in de periode 20002018, met natuurlijk nationale verschillen. Dit ligt ver van de Europese doelstellingen. Over deze periode is
er wel een afname in de mate van verstedelijking zichtbaar. Maar wat is duurzaam ruimtebeslag nu juist en
wordt dit per capita berekend, of kijken we gewoon naar de relatieve toe- of afname? In deze studie wordt
geopperd om te kijken naar de relatieve toe- en afname van verstedelijking ten opzichte van de
bevolkingsevolutie (fig. 1). Wegens het soort data dat in deze studie gebruikt wordt, is het moeilijk om
specifieke conclusies voor België te trekken. Volgens de studie vindt er in België een bovengemiddelde
bevolkingsgroei plaats en relatief weinig verstedelijking, wat contra intuïtief is. Dit heeft voornamelijk te
maken met de Corine data waarbij verstedelijking niet altijd op de juiste schaal wordt weergegeven. België
kent echter wel een diffuse (versnipperde) vorm van verstedelijking, alhoewel verstedelijking over de
laatste jaren heen wel compacter gebeurt.
Daarnaast stelt de studie enkele toekomstige verstedelijkingsscenario’s op waarbij er gekeken wordt in
welke mate het stedelijk ruimtebeslag gebeurt binnen binnenstedelijk gebied of er buiten: compact,
polycentrisch en diffuus. Deze aanpak geeft inzichten voor beleidsmakers en stellen hen in staat situaties
beter tegen over elkaar af te wegen. Hierbij geeft de studie mee dat minder verstedelijking niet per se gelijk
staat aan meer duurzaamheid. De mate dat deze vormen van verstedelijking duurzaam zijn hangt sterk af
van de regionale context en is vaak een zaak van wikken en wegen. Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing,
maar er zijn wel enkele succesfactoren waaronder samenwerking, afstemming en het tot stand brengen van
een lange-termijn perspectief een belangrijke rol spelen. De voornaamste boodschap uit deze studie is dat
het meer draait over hoe dat je iets doet dan over wat je juist doet: het concept van een groene rand rond
een stad om zo stedelijke verspreiding tegen te gaan werkte bijvoorbeeld uitstekend in London, maar minder
in Brussel.
Figuur 1: de relatieve toe- en afname van verstedelijking ten opzichte van de bevolkingsevolutie in Europa en
België (bron: presentatie David Evers)

De Vlaamse context: “Verstedelijking en versnippering in Vlaanderen” – door Ann Pisman
De verstedelijkingsgraad in Vlaanderen ligt hoog: er is weinig open ruimte en veel ‘verlinting’. Maar hoe
evolueert het Vlaams nederzettingspatroon? Wat is de kost van versnippering en hoe wordt dit verrekend
naar verschillende actoren? Tot slot, hoe kunnen we omgaan met versnippering en inzetten op beleidsacties?
In een studie van het Departement Omgeving wordt er gebruik gemaakt van de WUP indicator die de
versnippering weergeeft aan de hand van drie aspecten: de hoeveelheid bebouwde oppervlakte, de
hoeveelheid landgebruik per persoon en de mate van verspreiding van bebouwing. Dit wordt gecombineerd
met de activiteitendichtheid: de bevolkings- en werkstellingsdichtheid. Zo wordt er tot een typologie
gekomen die de mate van stedelijke verspreiding weergeeft (fig. 2). Een andere mogelijke indicator voor
versnippering zou de gemiddelde afstand tussen adressen kunnen zijn. Sinds 2013 neemt enerzijds de
versnippering toe in landelijke gebieden maar worden anderzijds stadscentra dichter. Globaal gezien vindt
er over heel Vlaanderen nog steeds een stijging plaats, voornamelijk in de provincie West-Vlaanderen.
Er zijn ook heel wat kosten aan versnippering verbonden:
-

De infrastructuurkost bij verspreide bebouwing ligt zeven maal hoger dan bij stadskernen.
In stadskernen wordt er meer gebruikgemaakt van alternatieve vervoersmiddelen terwijl in
verspreide bebouwing de auto meer gebruikt wordt, wat leidt tot een dubbel zo hoge kost.
Bij verspreide bebouwing is er gemiddeld zo een 4,5 meer verharding, resulterend in een verlies van
open ruimte en een afname van ecosysteemdiensten.

Belangrijk is dat er niet alleen ingezet moet worden op strategieën om versnippering te verminderen, maar
dat er ook gekeken moet worden naar strategieën om beter om te gaan met versnippering en om de
meerwaarde van versnipperde gebieden verder uit te spelen. Dit kan bijvoorbeeld door deze gebieden meer
klimaat adaptief te maken en in te zetten op ecosysteemdiensten.
Figuur 2: urban sprawl typologie voor Vlaanderen (bron: presentatie Ann Pismman)

Verdere studies van toepassing op verstedelijking en versnippering in Vlaanderen:
-

Ruimte rapport Vlaanderen 2018 & 2021
Studie TRACTEBEL - Expertadvies Systeemanalyse Urban Sprawl
Eindrapport studie Antea Group – Conceptuele uitwerking van urban sprawl

De Brusselse context: “LABO RUIMTE XX+1 : 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel” –
door Ann De Cannière
Het doel van het LABO RUIMTE XX+1 onderzoek is de transformatie- en transitiemogelijkheden verkennen
van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse Brusselse randgebied. Welke elementen kunnen er ingezet
worden om meer kwaliteitsvolle wijken en plekken te creëren: wat speelt er bijvoorbeeld in het oosten van
de Brusselse rand dat een sterkte kan vormen voor het westen van de stadsrand en waar zitten
transformatiekansen?
De studie vertrok van een ontwerpend onderzoeksopzet, waarbij zowel onderzoekers als ruimtelijk
ontwerpers samen tot een conclusie trachten te komen die ook visueel te presenteren is. Op deze manier
werd er een atlas bekomen (de atlas.brussels) die 12 sleutelkwesties behandelt en weergeeft op kaarten.
Sociaal-culturele en bestuurlijke aspecten vallen niet te overzien, maar in deze studie ligt de focus
uitdrukkelijk op ruimtelijke kwesties. Vervolgens wordt er gekeken hoe deze sleutelkwesties overgezet
kunnen worden naar andere gebieden binnen de Brusselse rand.
Enkele sleutelkwesties toegelicht:
1) De bereikbare stad: het inzetten op actieve mobiliteit in de rand verkiest voorkeur boven het
intensiveren van het openbaarvervoernetwerk, aangezien deze laatste te kostbaar is en bovendien
niet noodzakelijk blijkt daar veel verplaatsingen binnen de rand zelf gebeuren. Op deze manier kan
men afstappen van autoafhankelijke mobiliteit. Dit geldt ook voor een betere bereikbaarheid voor
de groene zones.
2) De leefbare stad: water (en watervoorzieningen) bewust bouwen als drijvende kracht voor nieuwe
ontwikkeling. Overstromingsgevoelige gebieden liggen vaak in dicht bebouwde gebieden en daarom
dient men in te zetten op buffercapaciteit.
Enkele conclusies:
-

-

-

Het bestudeerde gebied (de Brusselse rand) heeft zowel eigenschappen van een verdicht
grootstedelijk gebied als van een landelijkgebied. Het kan dus niet als grootstedelijk noch als landelijk
worden beschouwd en moet dus ook met verschillende strategieën benaderd worden.
Niet elke strategie kan toegepast worden op elk gebied binnen de Brusselse rand, daar dit gebied
ook veel diversiteit kent.
De verstedelijking in de Brusselse rand vond voornamelijk plaats na 1930.
Verlinting is grotendeels aanwezig langs steenwegen in het noorden en in het westen. Na 1950
begonnen deze lintstructuren ook te verdikken tezamen met een verdichting van de kernen.
Ruiloperaties m.b.t bouwgronden kan een optie zijn voor verdichting te verhogen, tezamen met
inzetten op een betere aansluiting van het openbaarvervoernetwerk, actieve modi stimuleren en het
toevoegen van voorzieningen in knooppunten.
In het Brusselse gewest heerst er een planningscultuur die meer gericht is op verdichting t.o.v in
Vlaanderen, waardoor er in de Vlaamse rand ook meer verlinting aanwezig is.

Figuur 3: een voorstelling van een van de sleutelkwesties uit de atlas.brussels: de bereikbare stad –
bereikbaarheid van groene ruimtes en recreatieplekken met het openbaar vervoer (bron: presentatie Ann De
Cannière)

De Waalse context: “Urbanisation and Urban Sprawl in Wallonia” – door Jean-Marie Halleux
In deze uiteenzetting behandelt Jean-Maire Halleux twee onderwerpen: 1) hoe het komt dat versnippering
in Wallonië nog steeds volop gebeurt terwijl er de ambitie bestaat bij de Waalse overheid om dit te beperken
en 2) voorlopige resultaten van de studie “Intensification and regeneration of central urban areas to limit
urban sprawl and car dependency” van het CPDT.
In het Schema de Développement du Territoire wordt de doelstelling vooropgesteld om tegen 2030 het netto
stedelijk ruimtebeslag te halveren (naar 6km²/jaar) en dit te stoppen tegen 2050. Maar hoe komt het dat
versnippering, met name op natuurlijk land of landbouwgrond, nog steeds gebeurt? Enkele van de
voornaamste redenen zijn de Gewestplannen waarin er nog steeds veel land aangeduid staat als
‘bouwgrond’, waardoor gemeentes die hier willen tegen in gaan hiervoor de eigenaar moeten compenseren.
Eigendomsrechten zijn namelijk heel belangrijk en de autonomie van lokale overheden primeert. Daarnaast
heerst er een “zwakke planningscultuur” met weinig ervaring in grondbeleid waarbij planning eigenlijk als
een rem voor ontwikkeling wordt gezien in plaats van als een potentieel instrument voor bijvoorbeeld
natuur- en diversiteitbehoud.
De studie van het CPDT probeert hier een antwoord op te bieden en te kijken naar hoe verstedelijking op
een duurzame wijze kan gebeuren. De studie stelt dat versnippering drie domeinen kent: het landgebruik,
de efficiëntie van dit landgebruik (bv. dichtheid) en de locatie van het landgebruik. Daar dat de
compensatiekosten voor eigenaars een groot struikelblok is in de strijd tegen versnippering, geeft de studie
twee alternatieve die dit probleem kunnen aanpakken. Ten eerste zouden gewestplannen kunnen voorzien
worden met extra vereisten per landzone indien er gebouwd zal worden (bv. het voldoen aan bepaalde
dichtheid). Ten tweede zouden er extra voorwaarden geformuleerd kunnen worden om compensatie te
vermijden (bv. indien er sprake is van overstromingsrisico of er niet voldaan wordt aan bepaalde technische

vereisten). De boodschap is dus dat gemeenten de bestemming van grond zouden moeten kunnen wijzigen
zonder daarvoor te moeten compenseren.
Andere zaken waar de studie een antwoord tracht op te vinden zijn hoe om te gaan met de stijgende
huisprijzen – een daling in het aanbod zorgt voor eens stijging in de prijs –, en hoe het vraagstuk omtrent
retailplanning beter te integreren in ruimtelijke planning en beleid. Finaal zal het ook bekijken welke
beleidsinstrumenten voor lokale overheden er moeten bevorderd worden om versnippering tegen te gaan.
Figuur 4: uitsnede van het Waals Gewestplan: Namen en Luik (bron: presentatie Jean-Marie Halleux)

Conclusies van het evenement
Tijdens het evenement werden er allerlei zaken besproken en bediscussieerd. Hieronder vindt u de
belangrijkste elementen om mee te nemen:
-

-

-

-

Indien men wilt bekijken hoe duurzaam een bepaalde bouw- of woonvorm is, dan zouden we af
moeten geraken van de term ‘versnippering’, want deze is per definitie niet duurzaam. In plaats
daarvan zouden we verschillende soorten verstedelijking geval per geval moeten bekijken of
verstedelijking in typologieën moeten benaderen om zo duurzaamheid te kunnen analyseren.
In België blijkt het niet alleen belangrijk om versnippering tegen te gaan, maar ook om reeds
versnipperde gebieden enerzijds minder versnipperd en anderzijds duurzamer te maken.
Er is nood aan een maatschappelijke kostenbatenanalyse die ook alle alternatieven in rekening
brengt. Vooral bijvoorbeeld in landelijk gebied dient de vraag gesteld te worden of bepaalde
versnipperde nederzettingsvormen al dan niet duurzamer zijn dan bepaalde vormen van landbouw
(bv. intensieve bemesting). Dit wordt voorlopig in de studies nog niet in rekening gebracht.
Daarnaast dienen ook de sociale kosten in rekening gebracht te worden: wat gebeurt er als we naar
nul netto ruimtebeslag evolueren en hoe zit het met de betaalbaarheid? Hoe kunnen we
maatregelingen nemen die ook hier mee rekening houden?
Er is nood aan een concrete afstemming tussen de verschillende gewesten omtrent hoe
verstedelijking en versnippering aangepakt wordt: meer informatie-, praktijk- en visie uitwisseling.
Het lokale niveau blijkt een belangrijke speler in het verminderen van versnippering in België. Het
zijn de lokale besturen die concrete stappen en beslissingen kunnen ondernemen, zeker wat
bebouwing betreft. Maar er heerst nog een discrepantie tussen wat de gemeenten effectief kunnen
doen en wat de ambities zijn van de verschillende gewesten. Er zijn vaak goede intenties, maar
gemeenten hebben veelal niet de financiële middelen om hier op in te gaan, zeker wat betreft de
compensatiekosten.

