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Situering
De Vlaamse Regering formuleert in het Vlaams Regeerak-
koord 2014 – 2019 de ambitie om een Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) te realiseren als opvolger van het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).
Het proces verloopt via drie mijlpalen: Groenboek, Witboek 
en (ontwerp-)Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het Groen-
boek werd in mei 2012 door de Vlaamse Regering goedge-
keurd, het Witboek in november 2016.
De verwachting is dat de politieke besluitvorming over het 
ontwerp-BRV in de loop van 2017 kan worden afgerond 
zodat na een openbaar onderzoek het definitieve BRV in 
2018 zal worden bekrachtigd. Tot dan blijft het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen van kracht. In de praktijk wor-
den elementen uit het Witboek BRV wel zoveel als mogelijk 
reeds meegenomen bij (plan)processen en projecten, zonder 
daarbij in strijd te zijn met het RSV. 
Provincies en gemeenten kunnen blijven verder werken in 
uitvoering van hun structuurplan tot ze de overstap ma-
ken naar een beleidsplan. Er komt geen verplichting voor 
de provincies en gemeenten om vóór een bepaalde deadline 
een beleidsplan te maken. 2 jaar na de datum van inwer-
kingtreding van het regelgevend kader voor de beleidsplan-
ning is het eerstvolgend volledig vernieuwde of nieuwe plan 
echter logischerwijze een beleidsplan. Lopende herzienin-
gen worden afgewerkt volgens de procedure die tot dan toe 
gold, en gedurende een overgangsperiode kan een provincie 
of gemeente ook nog opteren voor het opstarten en doorvoe-
ren van een beperkte herziening van het tot dan geldende 
ruimtelijk structuurplan.

1	 ruImtelIjke	staat	van	vlaanderen

Wereldstad	op	mensenmaat

Vlaanderen maakt deel uit van een netwerk waartoe ook 
wereldsteden als Londen en Parijs behoren. Onze regio ligt 
midden in een gebied waar 80 miljoen mensen wonen en 
werken. Vlaanderen beschikt over een divers palet aan ste-
den en dorpen, een sterk infrastructuurnetwerk en goed 
uitgebouwde voorzieningen, zoals scholen en rusthuizen. 

Tegelijk vinden we in de open ruimte nog mooie plekken om 
van te genieten. Dit geeft Vlaanderen een menselijk karakter. 

Maar Vlaanderen krijgt te maken met uitdagingen die ook 
wereldwijd de kop op steken. De manier waarop we in 
Vlaanderen onze ruimte gebruiken, stoot op zijn grenzen. 
En ook de klimaatverandering, het fileprobleem, de geglo-
baliseerde economie en de overgang naar hernieuwbare 
energie stellen uitdagingen aan Vlaanderen. 

Grote	voetafdruk

Vlaanderen mag dan op sommige vlakken de kracht hebben 
van een wereldstad, het heeft een andere structuur dan de 
omliggende gebieden. Hierbij wordt onze ruimte niet altijd 
even optimaal benut. Met 6,4 miljoen inwoners nemen we 
momenteel al een derde van de beschikbare ruimte in be-
slag met gebouwen (huizen, kantoren, fabrieken, scholen 
…), verharde oppervlakte (parkings, opritten, wegen …) en 
parken, sportvelden en tuinen. Dat ruimtebeslag neemt nog 
altijd toe: elke dag palmen we 6 hectare bijkomende ruimte 
in (zie kadertekst ruimtebeslag en verharding).

We wonen en werken verspreid in de ruimte. De open 
ruimte is daardoor sterk versnipperd. Voor verplaatsingen 
zijn we erg afhankelijk van de auto.

We leven op grote voet, zeker in vergelijking met de buur-
landen. In Vlaanderen wonen er 14 inwoners per hectare 
ingenomen ruimte, in Nederland bijvoorbeeld 24. We zou-
den de ruimte die we innemen veel efficiënter kunnen in-
vullen. Dat zal ook nodig zijn, aangezien onze bevolking 
tegen 2060 groeit naar 7,2 miljoen inwoners. De bevolking 
vergrijst en er komen steeds meer kleinere gezinnen bij. 
Daarom stijgt ook de vraag naar aangepaste manieren van 
wonen. 

Grenzen	van	ons	ruimtegebruik

Ons grootschalig en tegelijk versnipperd gebruik van de 
ruimte heeft een flink aantal minpunten. Bijvoorbeeld op 
het vlak van mobiliteit en klimaatverandering.
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Omdat we verspreid wonen, moeten we ons verder ver-
plaatsen. Vaak doen we dat met de auto, met overvolle we-
gen tot gevolg. We staan hier meer en langer in de file dan 
in de meeste andere verstedelijkte regio’s in Europa. Het 
drukke autoverkeer veroorzaakt ook een hoge CO

2
-uitstoot.

Maar liefst 14% van het Vlaamse grondgebied heeft een 
verharde oppervlakte. Bij hevige regenval kan het water op 
die plekken niet in de bodem dringen. Dat maakt onze re-
gio extra gevoelig voor overstromingen. En in hete periodes 
duikt de zogenaamde hittestress op: de verharde zones in 
steden, dorpen en woonlinten warmen op, en daar kan de 
volksgezondheid onder lijden.

De maatschappelijke impact van ons huidige ruimtege-
bruik gaat nog verder. Zo hebben we te weinig grote, aan-

kAderstUk: rUIMtebeslAG eN VerHArdING
Het Witboek BRV gebruikt de begrippen ruimtebeslag en ver-

harding. Het begrip ruimtebeslag is de Nederlandse vertaling 

van het begrip settlement area zoals onder meer het Europees 

Milieuagentschap dat gebruikt. Het beschrijft de ruimte die is 

ingenomen door onze nederzettingen. Ze is in gebruik voor 

bijvoorbeeld huisvesting, industrie, transportinfrastructuur, 

recreatie of serres. Parken, tuinen en sportvelden maken hier 

dus ook deel van uit. Het ruimtebeslag in Vlaanderen be-

draagt 32% van de totale oppervlakte.

Het begrip verharding stemt overeen met het begrip bodemaf-

dekking zoals onder meer het AGIV dat gebruikt. Het be-

schrijft de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het 

bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artifi-

ciële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële 

ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. De verhar-

ding in Vlaanderen bedraagt 14% van de totale oppervlakte.

De verharding is steeds onderdeel van het ruimtebeslag maar 

het aandeel verharding in sommige onderdelen van het ruim-

tebeslag (bijvoorbeeld een recreatief stadsbos) kan zeer be-

perkt zijn. Bestemmingen voor harde functies (wonen, indus-

trie, recreatie, …) die nog niet zijn ontwikkeld, zijn meestal 

nog geen onderdeel van het ruimtebeslag.

eengesloten landbouw- en natuurgebieden. Uit interna-
tionale cijfers blijkt ook dat een hogere concentratie van 
mensen de economie stimuleert.

De volgende tekst komt in een kader op gekleurde achter-
grond (cfr slot van 2 artikelen geleden)

2	 van	het	rsv	naar	het	brv
Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen kiest de 
Vlaamse overheid voor een vernieuwde aanpak om ruimte 
te organiseren. Het voorziet daarvoor in een Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV), dat voortbouwt op de grote lij-
nen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). 
Het nieuwe uitgangspunt? Meer doen met minder ruimte.

Figuur 1 Ruimtebeslag 10m resolutie (Ruimtemodel Vlaanderen)

Figuur 2…Ruimtebeslag en verharding in de ruimte (Witboek BRV)
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Van	RSV	…

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 de 
leidraad voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het be-
oogde de heropleving van onze steden en de versterking 
van de dorpskernen, om de versnippering en de stadsvlucht 
tegen te gaan. Als gevolg daarvan kregen steden een op-
knapbeurt en een frisse look, werden stationsbuurten in de 
centrumsteden grondig vernieuwd en investeerde Vlaande-
ren in groene gebieden. De toename van het ruimtebeslag 
is vertraagd: in 1994 werd dagelijks 12 bijkomende hecta-
re open ruimte ingenomen voor nieuwe ontwikkelingen, 
sinds 2002 schommelt dat rond 6 hectare per dag:

Figuur 3 Evolutie van het ruimtebeslag (VITO, 2014, verklarende factoren 

in de evolutie van het ruimtebeslag)

Het RSV speelde een belangrijke rol bij de concrete realisa-
ties en verbeteringen op het terrein. Maar jonge gezinnen 
trekken nog steeds weg uit de stad. De stadsvlucht is dus nog 
niet volledig gestopt. En de bijkomende inname van de ruim-
te neemt nog nauwelijks verder af. Het RSV werd ook steeds 
meer als zeer rigide ervaren. Het is bijvoorbeeld moeilijk ge-
bleken om snel in te spelen op nieuwe uitdagingen, zoals de 
verandering van het klimaat en de omslag naar hernieuwbare 
energie. Het beleid resulteerde volgens betrokkenen ook te 
weinig in maatschappelijke antwoorden en realisaties op het 
terrein om dat het te sterk gericht was op het vastleggen van 
bestemmingen of afbakeningslijnen. Bovendien moet niet 
worden vergeten dat sinds de start van de structuurplanning 
in het midden van de jaren negentig heel wat overheden zo-
als de steden of andere beleidsdomeinen “ruimtelijk ervaren” 
zijn geworden. Zij zijn vandaag heel goed in staat om zelf 
een ruimtelijk duurzaam beleid te voeren en hebben steeds 
minder nood aan een sterk bevoogdend kader.

…	naar	BRV

De Vlaamse overheid heeft daarom in 2011 het startschot 
gegeven voor de opmaak van een Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. Het traject is gestart met een grondige her-
bezinning. Een ruim partnerschap van overheden, middel-
veld, experten en burgers hebben samen nagedacht over de 
toekomst van de ruimte en het gevoerde ruimtelijk beleid. 
Het Groenboek BRV (2012) schetst op basis van deze oe-
fening de toestand van de ruimte, een overzicht van maat-
schappelijke uitdagingen en voorstellen van beleidsconcep-
ten en –principes. De concepten en principes zijn vervol-
gens ruim bevraagd en getest op het terrein. De Vlaamse 

overheid heeft op basis van deze resultaten in 2016 het 
Witboek BRV vastgesteld. Ze schetst hierin de strategische 
krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komen-
de decennia. Het is de basis voor het nemen van operati-
onele beleidsmaatregelen zoals het opmaken en bijsturen 
van regelgeving of het vaststellen van beleidskaders. 

Inhoudelijke	veranderingen

Met het BRV voorziet de Vlaamse overheid in een aantal 
inhoudelijke bijsturingen, zoals: 

• De omslag van een ruimtelijke uitbreidingsgedachte 
naar een transformatie-denken waarbij harde functies 
een plaats moeten krijgen binnen het bestaand ruimtebe-
slag. Het steeds maar bijkomend bestemmen van harde 
functies (wonen, industrie, …) dat in het RSV nog een 
centrale plaats had, komt hiermee tot een einde. 

• Het hiërarchisch en proportioneel stedelijk groeimodel 
(hoe groter de kern, hoe meer het mag groeien) uit het 
RSV wordt verlaten. Het BRV kiest voor groeimogelijkhe-
den op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenni-
veau. De ligging ten aanzien van of de onmiddellijke aan-
sluiting op collectieve vervoersstromen en de aanwezige 
basisvoorzieningen van de plek bepalen mee de mate van 
gemengde ontwikkeling van wonen, werken en voorzie-
ningen. Steden en andere kernen vormen zo samen één 
krachtig geheel. 

• Het BRV voorziet een bredere rol voor de open ruimte. 
De open ruimte blijft belangrijk voor voedselproductie, 
waterbeheer, behoud van landschapswaarden en biodi-
versiteit maar speelt ook steeds meer een rol bij onder 
andere het opvangen van de gevolgen van klimaatver-
andering, het winnen van energie of als rust- en recre-
atiegebied. Ze wordt gevrijwaard voor het behoud van 
verschillende maatschappelijke diensten die in die open 
ruimte als geheel samen komen. 

• Het BRV introduceert ook een begrippenkader voor de 
opgaven op het vlak van klimaat en energie. Het begrip 
‘ruimtelijke veerkracht’ krijgt een meer centrale plaats 
bij het maken van ruimtelijke beleidskeuzes. 

Bestuurlijke	veranderingen

De sterkste veranderingen echter betreffen de veranderin-
gen in de bestuurlijke aanpak 

• Het BRV is meer strategisch en doet minder gedetail-
leerde uitspraken dan het RSV. Het legt zo meer focus 
op de prioritaire Vlaamse opdrachten en laat ruimte voor 
maatwerk op lokaal niveau. Lokale overheden krijgen 
ook meer ruimte om hun eigen ruimtelijke opgaven te 
formuleren. Het BRV verlaat de planningscascade uit 
het RSV waarbij aan de hand van selecties en taakstel-
lingen opdrachten getrapt doorstromen naar de lagere 
beleidsniveaus. Samenwerking binnen een gelijkwaardig 
partnerschap is hierbij een centraal uitgangspunt. De 
Vlaamse overheid zal vanuit een set doelstellingen en 



102 Jaarboek De Aardrijkskunde 2017

ruimtelijke principes meer meezoeken naar oplossingen 
voor ruimtelijke vraagstukken op lokaal niveau.

• Het RSV voorziet in een van bovenaf geïnitieerde ge-
biedsontwikkeling via afbakeningsprocessen (zo was het 
Vlaamse Gewest bevoegd voor de afbakening van de 13 
stedelijke gebieden). Dit wordt verlaten. Het BRV stimu-
leert geïntegreerde gebiedsontwikkeling als werkpraktijk 
om een goede samenwerking gestalte te geven. Dit stelt 
overheden, partners uit het maatschappelijk middenveld, 
burgers en ondernemers in staat om, in samenspraak en 
op het juiste schaalniveau, ontwikkelingsvoorstellen te 
formuleren. De steden ontwikkelen zich hierbij in sa-
menhang met kernen in de omgeving, en de bebouwde 
ruimte ontwikkelt zich in samenhang met de open ruim-
te vanuit maatschappelijke uitdagingen. 

• De taakstellingen (kwantitatieve taken aan bedrijven-
terreinen) en ijzeren voorraad (bufferoppervlakte in de 
ruimtebalans voor economische activiteiten) uit het RSV 
sluiten onvoldoende aan op de economische dynamiek. 
Bestemde terreinen bleven leeg terwijl de regelmatig niet 
in de nood aan geschikte werkplekken kon worden voor-
zien. Het BRV kiest daarom voor een proactief gebieds-
gericht en kwalitatief aanbodbeheer. Nieuw is dat dit aan-
bodbeheer een brede gamma bestrijkt van functionele 
bedrijventerreinen tot sterk verweven ruimtes. Onderne-
mers krijgen zo binnen een pallet van interessante ruim-
tes, meer keuzemogelijkheden om zich te vestigen. Ook 
op locatie-eisen van nieuwe economie en kringloopeco-
nomie wordt actief ingespeeld. Vlaanderen staat in voor 
een permanente monitoring van de bovenlokale vraag en 
aanbod naar ruimte voor ondernemerschap. Het Vlaams 
ruimtelijk beleid zorgt ervoor dat afspraken worden ge-
maakt om de on(der)benutte werklocaties (zoals bedrij-
venterreinen) te activeren, via soepeler procedures snel-
ler (her)bestemming mogelijk te maken en om via een 
projectmatige aanpak investeerders vlot te begeleiden 
naar een locatie, die past binnen een gedeelde gebiedsvi-
sie van de verschillende partners.

• De bepaling van de 60/40-verhouding tussen woongele-
genheden in het stedelijk gebied en woongelegenheden 
in het buitengebied, met bijkomend de gesloten bevol-
kingsprognose, de indeling in “kernen van ontwikke-
ling” en woonquota sluit onvoldoende aan bij de maat-
schappelijke evoluties van vandaag, met name de demo-
grafische groei, de vergrijzing en gezinsverdunning, de 
migratie. Er wordt voor geopteerd om proactief in te zet-
ten op ruimtelijk rendement, wat betekent dat compacter 
en verdicht wonen zal worden gestimuleerd (via kennis, 
instrumenten, regelgeving, financiële incentives,…), en 
dat bepaald juridisch aanbod1 zal worden geschrapt. Er 
wordt een meer flexibele woonprogrammatie voorzien. 
Een meer flexibele woonprogrammatie maakt een ont-

1 Juridisch aanbod zijn gronden juridisch bestemd voor functies 
zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en infrastructuren die 
nog geen ruimtebeslag hebben.

wikkeling op maat inclusief aandacht voor nieuwe woon-
vormen en het benutten van specifieke kansen mogelijk.

• Het RSV bevat een ruimtebegroting waarmee taakstellin-
gen op het vlak van bestemmingsoperaties kunnen opge-
volgd worden. Het BRV beoogt een monitoring met als 
doel regelmatig de ontwikkeling van bestemmingen en 
realisaties te evalueren en waar nodig het operationeel be-
leid bij te sturen. Hiertoe zal een set realisatie-indicatoren 
bijkomend worden ontwikkeld. De monitoring werkt dus 
niet door op het niveau van een individuele bestemmings-
wijziging. De ruimtebegroting van het RSV blijft dus ook 
in de toekomst de basis voor de ruimtelijke (her)ontwik-
kelingen. Maar een aanvulling met een realisatiemoni-
toring is nodig om na te gaan of de bestemmingen zich 
ook effectief op het terrein realiseren en of gerealiseerde 
inrichtingen ook effectief een juiste bestemming hebben. 

Beleidsplanning

De aanpassingen in bestuurlijke aanpak worden mede on-
dersteund door de overstap van de structuurplanning naar 
een systeem van beleidsplanning. 

De Vlaamse overheid heeft tegelijk met het Witboek BRV 
werk gemaakt van de introductie van een nieuw plansys-
teem voor het ruimtelijk beleid dat in de loop van 2017 of 
2018 in voege zal treden. Het systeem van beleidsplanning 
actualiseert de structuurplanning en biedt gewest, provin-
cies en gemeenten de mogelijkheid om vanuit een toe-
komstvisie en elk vanuit een eigen rol samen te werken om 
de ruimte te ontwikkelen in functie van steeds wijzigende 
maatschappelijke noden.

Beleidsplanning is strategisch, dynamisch en realisatiege-
richt. Dat wil zeggen dat het standvastige antwoorden biedt 
op lange termijn evoluties (strategisch). Dat het kan omgaan 
met onzekerheid en verandering en inspelen op tendensen, 
onverwachte gebeurtenissen, omstandigheden of kansen die 
zich voordoen (dynamisch). Dat het slagkrachtig is en dat 
beleidskeuzes doorwerken op het terrein (realisatiegericht). 
Beleidsplanning heeft een cyclisch karakter. Dit vereist een 
wisselwerking tussen beleidsvoorbereiding, uitvoering, mo-
nitoring en evaluatie, die leidt tot aanpassingen van het plan.

Samenwerken om een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling 
mogelijk te maken is een centraal uitgangspunt. De beleids-
planning laat een intensieve samenwerking tussen beleidsdo-
meinen en bestuursniveaus toe en zoekt samenwerking met 
maatschappelijk middenveld, burgers, ondernemers,… 

Het systeem beleidsplanning voorziet in een type plan dat 
is opgebouwd uit een strategische visie en een set van be-
leidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld 
en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange ter-
mijn (strategische doelstellingen). Beleidskaders bevatten 
operationele doelstellingen op middellange termijn en con-
cretiseren de toepassing van de strategische visie. Ze func-
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tioneren als set maar kunnen in functie van maatschap-
pelijke noden onafhankelijk van elkaar worden herzien en/
of aangevuld. Het ruimtelijk beleid kan zo flexibel inzetten 
op een selectieve set van belangrijke beleidsonderwerpen. 

Het beleidsplan zal buiten het plan omkaderd zijn door on-
derzoeksrapporten, beleidsacties en monitoring- en evalu-
atierapporten.

De drie beleidsniveaus (gewest, provincie en gemeente) 
kunnen elk een beleidsplan opmaken. 

In tegenstelling tot de structuurplanning waarin plan-
ningsopdrachten werden doorgegeven van hogere naar 

lagere beleidsniveaus, bepaalt een bestuur zelf welke ruim-
telijke projecten zij wenst te realiseren op haar grondge-
bied. Provincies en gemeenten krijgen meer eigen beleids-
ruimte én verantwoordelijkheid om opties gebiedsgericht 
te concretiseren omdat Vlaanderen zich meer zal toeleggen 
op een aantal eigen strategische projecten, de strategische 
lijnen en het formuleren van randvoorwaarden vanuit op-
drachten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen 
als geheel.

In functie van de afstemming zet de beleidsplanning in 
op interbestuurlijke dialoog. Er is geen strikte hiërarchie 
ingebouwd tussen de beleidsplannen van de verschillende 
niveaus. Wel moet elk beleidsplan aangeven hoe het zich 

Een voorbeeld van een 

super(woon)markt, een com-

binatie van een supermarkt 

met woongelegenheden) 

  Ikea-gebouw in Utrecht, 

met sportvelden op het dak.

Figuur 4 Voorbeelden van meer zorgvuldig ruimtegebruik:
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verhoudt tot de (inhoudelijke keuzes) van de beleidsplan-
nen van de andere niveaus, zodat de strategische visie en 
doelstellingen uitgevoerd en gehaald worden. Verschillen 
in visie, bv strijdigheid met beleidsplan van een hoger be-
stuursniveau, kunnen blijken en moeten zo veel als moge-
lijk aangepakt worden in de interbestuurlijke dialoog. Het 
gewest heeft echter de mogelijkheid om zo nodig naar aan-
leiding van de definitieve vaststelling door de provincie- of 
gemeenteraad een formeel voorbehoud te formuleren met 
één of meerdere opties. Hetzelfde geldt voor de provincie 
ten aanzien van de gemeenten. De hiërarchie der normen 
en de schorsingsmogelijkheid die blijft gelden voor de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermijden blokkering van 
het plansysteem of het uitblijven van beslissingen in dos-
siers met bovenlokaal belang of met NIMBY-gehalte.

De beleidsplanning zet in op samenwerking over de ge-
meentegrenzen heen. Hierin kunnen de verschillende be-
stuursniveaus een rol krijgen, hetzij als regisseur, hetzij 
als actor. Intergemeentelijke beleidsplannen zijn mogelijk 
waarbij zowel de strategische visie als de beleidskaders af-
zonderlijk intergemeentelijk kunnen zijn.

3	 We	gooIen	het	roer	om

Meer doen met minder, ofwel: meer activiteiten organise-
ren op dezelfde oppervlakte. Dat is het motto van het Be-
leidsplan Ruimte Vlaanderen. In plaats van open en onbe-
bouwde ruimte aan te snijden om nieuwe woningen, werk-
plekken, voorzieningen en infrastructuur te ontwikkelen, 
wordt ingezet op transformatie van ruimtes die al bebouwd 
zijn. 

Het	kan	anders

Die trend naar hergebruik is vandaag al bezig. Ongebruikte 
woningen worden gerenoveerd, oude gebouwen worden 
gesloopt of krijgen een nieuwe invulling, verontreinigde 
terreinen worden gesaneerd en herontwikkeld. Zo ver-
nieuwen we in Vlaanderen elk jaar ongeveer 2% van het 
bestaande ruimtebeslag. Dat percentage kan nog stijgen: 
ongeveer een derde van onze bebouwde omgeving komt 
voor herontwikkeling in aanmerking. Tot 2050 gaat het 
naar schatting om 134.000 hectare. Vooral in woonwijken, 

Verschillende vormen van efficiënter ruimtegebruik (Witboek BRV)
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op bedrijventerreinen en in havengebied is er heel wat po-
tentieel om ruimte opnieuw in te vullen. 

Het ruimtelijk beleid streeft ernaar om bij elke vernieu-
wing de ruimte weer wat beter te gebruiken dan voorheen. 
Er zijn ontelbare mogelijkheden om meer te doen met 
minder ruimte. Voorbeelden zijn appartementen bouwen 
boven supermarkten, ondergrondse parkings aanleggen, 
daken van bedrijfsgebouwen gebruiken voor zonnepane-
len of stadslandbouw, villa’s opdelen in appartementen, 
kantoren bouwen bovenop stations, parkeerterreinen in 
het weekend gebruiken als speelplein, vergadergebouwen 
delen tussen bedrijvenpark en buurt of zelfs sportvelden 
aanleggen boven op een grootwarenhuis.

De trend naar een intensiever ruimtegebruik is ingezet; zo 
zijn de bouwkavels bijvoorbeeld kleiner dan tien jaar gele-
den. Maar er zijn nog veel onbenutte kansen. We wonen in 
Vlaanderen bijvoorbeeld weinig in appartementen. En bui-
ten de stad wonen de mensen op ruime voet. Daar zouden 
méér Vlamingen kunnen samenleven zonder aan comfort 
in te boeten. 

Bovendien wordt heel wat ruimte die bestemd is voor wo-
nen en industrie vandaag niet benut. Die onbenutte perce-
len hebben soms een ongunstige ligging. Ze liggen bijvoor-
beeld ver van een stads- of dorpskern of in overstromings-
gevoelig gebied. Vaak is het beter om hun bestemming te 
wijzigen naar natuur of landbouw. Zo roepen we lintbe-
bouwing en versnippering een halt toe én voorkomen we 
wateroverlast. 

Het	wordt	anders

De Vlaamse overheid wil met het Witboek BRV een om-
mekeer op gang trekken. Tegen 2025 moet het bijkomend 
ruimtebeslag gehalveerd zijn, tot 3 hectare per dag. Om te-
gen 2040 helemaal géén extra ruimte meer in te nemen. 
Ruimtelijk uitbreiden wordt de uitzondering. Nieuwe wo-
ningen, kantoren, scholen en andere voorzieningen wor-
den gezet op al ingenomen oppervlaktes. Goed gelegen 
locaties in bestaande steden en dorpen worden benut. De 
ontwikkeling van volledig nieuwe verkavelingen en stads-
wijken moet tot het verleden gaan behoren.

Het Vlaams ruimtelijk beleid wil het opknappen van stads-
wijken en dorpen makkelijker maken, zodat de actoren in 
het veld de kansen om meer te doen met deze plekken zo 
goed mogelijk kunnen benutten. Het Vlaams ruimtelijk 
beleid zet daarvoor in op procedures sneller te laten verlo-
pen en meer soepele regelgeving. Het moet tegelijk moei-
lijker worden gemaakt om nog bijkomende ruimte aan te 
snijden. De regels worden hier juist strenger. De slecht 
gelegen woonzones die in het verleden zijn gepland maar 
nooit werden bebouwd (bv. sommige woonuitbreidingsge-
bieden), blijven zoveel mogelijk behouden voor landbouw, 
natuur en bos.

Figuur 5 doelen voor de afname van het ruimtebeslag (Witboek BRV)

Harde functies, zoals wonen, werken en recreatie, moeten 
we vaker combineren of verweven op één locatie. Ook door 
intensivering kunnen we het ruimtebeslag beter laten ren-
deren. Gebouwen en terreinen hergebruiken of tijdelijk 
gebruiken helpt eveneens om meer te doen met minder 
ruimte (zie figuur 6).

Natuurlijk vallen niet alle functies op één plek te combine-
ren. Activiteiten die veel hinder veroorzaken, zoals drukke 
wegen, intensieve landbouw, luchthavens en zware indus-
trie, worden beter afgeschermd van woon- en werkplekken. 
Hierbij geldt het principe ‘verweven waar kan, scheiden 
waar moet’. Iedere plek is bovendien anders. Sommige lo-
caties zijn meer geschikt voor intensivering of verweving, 
omdat er al sprake is van een concentratie van functies. 
Denk maar aan woonwijken met veel winkels en voorzie-
ningen in de buurt, of terreinen met een goede aansluiting 
op het openbaar vervoer.

Efficiënter ruimtegebruik betekent niet dat we onze steden 
en dorpen helemaal dienen vol te bouwen. Het aandeel ver-
harde ruimte moet binnen de perken blijven. Parken, tui-
nen, (speel)bossen en vijvers zijn belangrijk om te ontspan-
nen en gezond te leven. Ook ons klimaat profiteert daarvan. 
Groene ruimtes en waterlopen vangen bovendien overtollig 
regenwater op, brengen verkoeling en zuiveren de lucht. 

vlaanderen	In	2050
Het Witboek BRV schetst het gewenste toekomstbeeld voor 
Vlaanderen in 2050.

Sterk	in	de	wereld

Vlaanderen streeft ernaar om in 2050 een hotspot van ken-
niseconomie, innovatieve productie en circulaire economie 
te zijn. We willen internationaal uitstekend bereikbaar en 
dat is nodig om Vlaanderen competitief te houden. Vlaan-
deren maakt deel uit van één Europese stedelijk-economi-
sche ruimte.
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Onze internationale knooppunten, zoals de luchthaven 
Brussels Airport (Zaventem), dienen vlot bereikbaar te zijn. 
Extra woningen bouwen we daarom in de eerste plaats op 
goed gelegen locaties (hoge knooppuntwaarde, hoog voor-
zieningenniveau) van waaruit je snel naar de grote steden, 
de luchthaven en de grotere treinstations kunt reizen. Rond 
die vervoersknopen moet er ook ruimte zijn voor onderne-
men. Zo stimuleren we innovatie en economische bedrijvig-
heid en is Vlaanderen verbonden met Europa en de wereld.

Vlaanderen zet verder in op zijn rol als logistieke draai-
schijf. De aan- en afvoer en de verwerking van goederen 
moet daarom op goed ontsloten locaties, nabij (internatio-
nale) productieketens en afzetmarkten. 

Vlaanderen wordt sterker ingebed in het Europese ener-
gienetwerk. We zijn zowel een doorvoerland als een produ-
cent van hernieuwbare energie. Ons energiesysteem moet 
daarvoor worden aangepast, met warmtenetten, meer zon-
ne- en windenergie,… om het grotere aandeel hernieuw-
bare energie op te vangen. 

Hoge	levenskwaliteit

In 2050 moet het nog beter leven zijn in Vlaanderen. Met 
vitale steden en toegankelijke dorpen willen we over een 
ruim pallet aan leefomgevingen beschikken. Het ruimtege-
bruik dient intensiever en meer verweven te zijn, maar dat 
betekent niet dat onze levenskwaliteit erop achteruit mag 
gaan. Integendeel: herontwikkeling biedt kansen voor extra 
parken en speelpleinen, verkeersveiligheid en duurzame 
mobiliteit, aangepaste woonvormen, fraaie landschappen 
en betere voorzieningen. 

Anno 2050 moeten onze woningen nog weinig energie 
verbruiken. Meer zelfs: ze moeten die meer zelf produce-
ren. Binnen en tussen woonwijken en bedrijven worden 
warmte en energie uitgewisseld. 

Vlaanderen moet in 2050 ook groener kleuren. Er komt een 
groennorm die vastlegt hoeveel groen elk nieuw bouwproject 
moet omvatten en hoeveel groen er moet zijn in de buurt 
van grote, dichtbevolkte omgevingen. Groene ruimtes zor-
gen voor een betere luchtkwaliteit. Publieke tuinen, speel-
weiden en parken nodigen uit tot ontmoeting, sport en spel. 
Ze moeten toegankelijk zijn voor jong en oud en voor alle 
lagen van de bevolking. In steden en dorpen moeten we ons 
meer te voet of met de fiets kunnen verplaatsen. Wandel- en 
fietsroutes worden ontsloten met de grotere groengebieden 
aan de rand van de stad en op het platteland. 

Het woningbestand in Vlaanderen dient in 2050 mee ge-
evolueerd te zijn met migratie, vergrijzing en gezinsver-
dunning. Er is een groter aanbod compacte woningen voor 
kleine gezinnen, en aangepaste wooneenheden voor seni-
oren. In woonwijken wordt gestreefd naar een gezonde so-
ciale mix. Nieuwe vormen van samenwonen, zoals groeps-

wonen, meer-generatie-wonen of zorgwonen, moeten er 
hun ingang kunnen vinden. 

Vlotte	mobiliteit

In 2050 moeten we ons in Vlaanderen vlotter kunnen ver-
plaatsen. We zetten in op een organisatie van de ruimte 
waarbij de vraag naar verplaatsingen afneemt. Meer Vla-
mingen kunnen zich dan duurzaam verplaatsen, met de 
fiets of openbaar vervoer in plaats van met de auto. 

We streven naar hogere dichtheden van woningen en 
werkplekken op goed gelegen locaties, zoals in de nabij-
heid van openbaarvervoersknooppunten. Stationsbuurten 
en andere plaatsen die zijn aangesloten op het rail- of bus-
net of fietsinfrastructuur worden goed ontwikkeld, met een 
voldoende pakket voorzieningen en een fraaie inrichting. 
Nieuwe woningen dienen zich steeds op wandel- of fietsaf-
stand van basisvoorzieningen te bevinden. Zo heeft ieder-
een een winkel, huisarts, basisschool en kinderopvang in 
de buurt. Regionale voorzieningen – zoals ziekenhuizen, 
zwembaden, administratieve centra en middelbare scholen 
– dienen vlot bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer.

Ruimte	voor	landbouw-	en	voedselproductie	en	
biodiversiteit

Vlaanderen moet in 2050 over een meer robuuste open 
ruimte beschikken. De doelstelling is de verhardingsgraad 
in de bestemmingen landbouw, natuur en bos tegen 2050 
met minstens 5% zijn teruggedrongen ten opzichte van 
2015. De totale bestemde oppervlakte voor de open ruimte 
bestemmingen moet in 2050 ca. 72,5% van de oppervlakte 
van Vlaanderen bedragen. Versnippering en lintbebou-
wing worden daarom een halt toegeroepen: nieuwe gebou-
wen en bijkomende verharding krijgen zoveel mogelijk een 
plek binnen ruimte die al ingenomen is. Zo neemt de druk 
op de open ruimte af en is er genoeg plaats over voor na-
tuur, bos, landbouw en water. Het landelijke gebied bestaat 
in 2050 uit meer grote aaneengesloten open ruimten en 
sterke dorpskernen.

Vlaanderen moet in 2050 beschikken over voldoende 
grote landbouwgebieden. Het uitgangspunt is minstens 
750.000 hectare landbouwgebied voor de beroepslandbou-
wer. Als economische motor van landelijke regio’s zijn de 
landbouwgebieden onmisbaar. Maar ze bieden ook ruimte 
voor andere functies dan landbouw, zoals zachte recreatie, 
waterbeheer en natuur.

Vlaanderen streeft tegen 2050 ook naar meer waardevolle 
natuur- en bosgebieden. Minstens 203.000 hectare natuur- 
en bosbestemmingen – een doelstelling uit het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen – is een prioriteit. Die helpen 
om leefgebieden van planten en dieren in stand te hou-
den en de biodiversiteit te herstellen. Grote aaneengesloten 
natuur- en bosgebieden worden verbonden met kleinere 
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groenstroken in of nabij de stad: parken, bermen, groenda-
ken, bomenrijen, vijvers, tuinen … 

De natuurdoelen in de Natura 2000-gebieden zijn een pri-
oriteit. Honderden plant- en diersoorten en hun leefgebie-
den krijgen zo extra bescherming.

Klimaatbestendige	ruimte

In 2050 dient Vlaanderen meer klimaatbestendig te zijn 
ingericht. Een fijnmazig netwerk van groene ruimtes en 
waterlopen moet door de open en bebouwde ruimte lopen. 
Het landelijke groen stopt hierbij niet aan de rand van onze 
steden en dorpen. Ook in de bebouwde ruimte moet er vol-
doende plaats zijn voor tuinen, parken, groene bermen, 
bomenrijen en water. Dat groenblauwe netwerk zorgt voor 
voedsel, (drink)water, schone lucht, grondstoffen, ontspan-
ning, verkoeling en waterbuffering. We verharden of verste-
nen de grond zo weinig mogelijk. Parken, tuinen, sloten en 
vijvers brengen verkoeling in de zomermaanden, en bij hevi-
ge regenval kan overtollig water in de bodem dringen. Scha-
de door overstromingen wordt beperkt tot een minimum. 
Ook op hete zomerdagen moet het leefbaar zijn in de stad. 
In grote aaneengesloten stukken open ruimte krijgt her-
nieuwbare energieopwekking – zonne- en windenergie, 
maar ook geothermie en biomassa – een plek. Weilanden, 
natuur- en bosgebieden, rivieren en beken doen dienst als 
buffer: ze bufferen het teveel aan water bij wateroverlast, 
dienen als waterreservoir bij droogte en houden tempera-
tuurschommelingen onder controle. 

de	vernIeuWde	ruImte	maken	We	samen

Wat	doet	de	Vlaamse	overheid?

Overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en be-
drijven zetten samen hun schouders onder de nieuwe aan-
pak. Wie doet wat?

Vlaamse	ruimtelijke	werven

De Vlaamse overheid zal de komende decennia inhoudelijk 
inzetten op de versterking van de grote en samenhangende 
structuren die internationaal zijn ingebed. De ruimtelijke 
werven uit het Witboek BRV beschrijven de grote veran-
deringsopgaven. Zo maakt Vlaanderen zich sterk voor de 
ontwikkeling van stationsbuurten, in samenwerking met 
o.a. lokale partners. Om onze open ruimte te bewaren en 
klimaatbestendig te maken, creëert Vlaanderen ruimte 
voor hernieuwbare energieproductie, een sterke landbouw 
en robuuste natuur- en bosgebieden. De logistieke sector 
is en blijft een bron van economische groei en jobs. Daar-
om staat Vlaanderen in voor de uitbouw van een logistiek 
netwerk dat de zeehavens, Brussels Airport (Zaventem) en 
binnenlandse knopen duurzaam verbindt met het Euro-
pese achterland.

De Vlaamse overheid garandeert de realisatie van de wer-
ven door hier zelf, onder andere door projectrealisaties, 
invulling aan te geven en door actief samen te werken en 
afspraken te maken met andere overheden of partners.

Ondersteunen,	inspireren	en	faciliteren

De Vlaamse overheid inspireert door kennisontwikkeling 
en -deling. Ze gaat voortdurend in gesprek met steden en 
gemeenten, burgers en ondernemers: ze duidt kansen, 
deelt goede voorbeelden en voorziet middelen. 

De Vlaamse overheid faciliteert door als (gespreks)partner 
op te treden. Voor sommige doelstellingen van het Vlaams 
beleid wordt ingezet op een samenwerking over de gren-
zen heen. Omwille van de bijzondere ruimtelijke samen-
hang wordt specifiek ingezet op een goede samenwerking 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Regelgevend	kader	en	instrumentenmix

Het blijft de rol van de Vlaamse overheid om het juiste re-
gelgevend en instrumenteel kader te scheppen waarbinnen 
andere partners doelmatig kunnen werken en toch maat-
werk mogelijk te houden. 

Door het aanpassen van regels en procedures maakt de 
Vlaamse overheid het beleid praktisch uitvoerbaar. De re-
gels om bijkomende ruimte aan te snijden worden strenger, 
terwijl het juist makkelijker wordt om wijken en buurten 
in onze steden en dorpen beter te gebruiken. De Vlaamse 
overheid werkt aan ook aan een beter monitoringsysteem. 
Zo kan er nauwkeuriger worden bijgehouden hoe en waar-
voor we onze ruimte gebruiken.

Wat	doen	de	lokale	besturen?

Provincies, steden en gemeenten krijgen meer verantwoor-
delijkheden. Ze bepalen zelf op welke ruimtelijke projecten 
ze inzetten. Het idee van een strak planningsconcept, op-
gelegd door de Vlaamse overheid, verdwijnt. Lokale uitda-
gingen kunnen voortaan van onderaf worden aangepakt. 
Provincies en gemeenten doen dat met een eigen beleids-
plan en met de belangrijkste principes uit het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd. 

Lokale besturen gaan leegstand tegen en zorgen voor meer 
groen en water. Ook beslissingen over het vestigingsge-
bied van handelszaken en de leefbaarheid van stads- en 
dorpskernen liggen in hun handen. Ze moedigen nieuwe 
(collectieve) woonvormen aan, stimuleren hergebruik en 
tijdelijk ruimtegebruik, zorgen voor werkplekken in het 
woonweefsel en voorzien voldoende fietspaden en voor-
zieningen (zorg, onderwijs, openbaar vervoer) in de buurt. 
Provincies en gemeenten werken samen rond vraagstuk-
ken die het belang van één enkele gemeente overstijgen, 
zoals de woningmarkt, mobiliteit, open ruimte en water, 
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voorzieningen … Zij kunnen regisseur of deelnemer zijn 
van zo’n geïntegreerd ontwikkelingsproject. 

Lokale besturen zorgen er samen voor dat elk gebied in 
Vlaanderen voldoende woningen, voorzieningen en een 
gevarieerd aanbod van bedrijfsruimtes heeft. Bovenlokale 
samenwerking is hierbij belangrijk zodat bouwprojec-
ten gebeuren op plekken die goed ontsloten worden door 
(soms ook Vlaamse) investeringen in bijvoorbeeld fietspa-
den of het openbaar vervoer.

Bovenlokale	samenwerking

Iedere regio is anders. De regio’s in Vlaanderen verschillen 
soms sterk van ruimtelijke structuur en dynamiek. Afhan-
kelijk van het (zeer stedelijk tot eerder landelijk) karakter 
van een regio, krijgen uitdagingen daarom een eigen invul-
ling en wisselwerking. 

Tegelijk kennen veel pertinente uitdagingen een bovenlo-
kale dimensie. Ze spelen op een schaalniveau dat niet stopt 
aan administratieve grenzen van een gemeente of provin-
cie. Het is belangrijk dat gemeenten onderling, maar ook 
in samenwerking met provincie en het Vlaams gewest, nog 
beter gaan samenwerken, omdat maatschappelijke vraag-
stukken zoals waterbeheer, de ontwikkeling van de wo-
ningvoorraad en mobiliteitsbeheer een bovenlokale aanpak 
vereisen. 

Daarom bepleit de Vlaamse overheid in het BRV bovenlo-
kale samenwerking voor een geïntegreerde gebiedsontwik-
keling. Dit is een dynamisch proces van visievorming, pro-
grammering, uitvoering, realisatie en evaluatie op boven-
lokaal niveau. Het doel is vanuit een gemeenschappelijke 
visie en doelstellingen, projecten van verschillende overhe-
den, maatschappelijke partners, ondernemers en burgers 
in een concreet gebied af te stemmen en te realiseren

De samenwerking groeit van onderaf. De rol van de Vlaam-
se overheid is hier faciliterend en ondersteunend, bijvoor-
beeld door het aanleveren van data en methodieken, of het 
opzetten van testcases. Gemeenten die bovenlokaal samen-
werken krijgen meer ruimte om vanuit een eigen visie aan 
de slag te gaan. Zo kunnen ze verantwoord afwijken of een 
alternatieve invulling geven aan de Vlaamse visie en doel-
stellingen. Ze krijgen ook de nodige financiële middelen 
voor samenwerking, bijvoorbeeld via de financiering van 
de coördinatiefunctie en een samenwerking. Dat is iets 
wat vandaag al gebeurt in het kader van de Strategische 
Projecten. REKOVER in Kortrijk, Regionet in Leuven, de 
Stadsregio Turnhout en de Stadsregio Antwerpen zijn daar 
voorbeelden van.

Operationele	maatregelen	en	uitvoering

Het Witboek BRV omvat een visie voor de ruimtelijke ont-
wikkeling die geldt als basis voor operationele maatregelen.

De visie krijgt vandaag al doorwerking in de lopende pro-
cessen. Het samenwerkingstraject naar het BRV heeft al 
bijgedragen aan een bewustwordingsproces bij o.a. bur-
gers, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsma-
kers. Belangrijke elementen uit de visie krijgen vandaag 
ook al vertaling in heel wat concrete initiatieven zoals de 
quick-wins uit het BRV-relancetraject of wijzigingen in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die rendementsver-
hoging in bestaande verkavelingen zal vergemakkelijken. 
Concepten zoals groenblauwe dooradering of het verweven 
van economische functies in steden en dorpen vinden al 
ingang in ontwikkelingsprojecten.

De strategische visie uit het Witboek krijgt in de periode na 
de vaststelling van het Witboek (sinds november 2016) een 
verdere uitwerking in een reeks operationele beleidskaders 
met concrete doelen voor de middellange termijn (2025) 
en actielijsten. 

De beleidskaders omvatten een Vlaams ruimtelijk ontwik-
kelingsprogramma voor bijvoorbeeld de lucht- en zeeha-
vens, stedelijke groeikernen of belangrijke open ruimtege-
bieden. Daarnaast zijn er een groot aantal acties, bijvoor-
beeld op het vlak van regelgeving, instrumentarium, ken-
nisopbouw en kennisdeling of sensibilisering, die partners 
op het terrein beter in staat stellen om goede projecten te 
realiseren.

De Vlaamse overheid wil via de uitvoering van de acties 
in de periode tot 2025 een belangrijke omslag realiseren 
waarbij het innemen van open ruimte stilaan tot het ver-
leden zal behoren en waarbij verdichtingsprojecten niet 
minder maar juist meer kwaliteit in onze steden en dorpen 
zullen brengen.




